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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

Obra: Reforma da escola e do ginásio, e intervenções na E.M.E.F. Prefeito Jorge Dariva. 

Descrição: Reforma da escola, reforma no ginásio de esportes, intervenções em geral na 

escola envolvendo substituição de esquadrias, substituição de pisos em geral, reparos na 

cobertura, reforma da cozinha e outras intervenções para a manutenção da escola. 

Endereço: Av. Rudá, s/nº, B. São Jorge - 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. 

Os serviços consistem em reformar a escola que carece de reparos em geral, envolvendo serviços de 

readequação da rede pluvial. Também estão previstos os serviços de substituição de esquadrias e substituição 

de forro. O piso interno será substituído em grande parte da escola. No ginásio será executada a reforma parcial 

do telhado, executando-se novas calhas. O recurso para a despesa específica da reforma do telhado do 

ginásio será proveniente de emenda impositiva da Câmara de Vereadores. Também deverão ser 

substituídos os portões de acesso do ginásio. Outros portões nos acessos, principal e fundos, também serão 

substituídos. Outras intervenções como a reforma na área da cozinha estão descritas nesse memorial 

descritivo, em complemento aos serviços, com a finalidade de revitalizar a escola.  

Justificam-se os serviços de substituição de esquadrias, as infiltrações para o interior da edificação pela 

deficiência das janelas de madeira, que estão deterioradas pela presença da umidade e de pragas. As novas 

esquadrias que serão instaladas serão no modelo com perfis de alumínio e vidro temperado incolor de 

espessura 8 mm conforme projeto. O piso do ginásio, atualmente de madeira, também está deteriorado por 

infestação de pragas em toda a área, assim como o piso do palco do ginásio. Para os portões, a justificativa 

para a substituição deve-se tanto pela precariedade dos portões existentes, quanto pelo desnível surgido no 

acesso de serviço entre o piso do pátio interno e o passeio, considerando que foi executado novo passeio no 

entorno da escola. O ajuste dos níveis no acesso e a instalação de novos portões farão com que as instalações 

da escola possam ser utilizadas dentro da normalidade, para garantir a segurança dos alunos e também do 

patrimônio público.  

 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. 
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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 e realizados com material próprio. 

Entende-se por mobilização, também, o transporte de máquinas e equipamentos, pessoal e instalações 

provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. A desmobilização compreenderá a retirada dos 

materiais e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da Contratada. 

O local onde estiver sendo executados os serviços deverá estar perfeitamente isolado a fim de se evitar 

acidentes. 

 

Disposições Preliminares: 

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

Todos os detalhes constantes dos projetos e não mencionados neste Memorial Descritivo, assim como 
os detalhes aqui mencionados e não constantes dos projetos, serão interpretados como 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 
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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: 

 

 Instalação de placa da empresa com área de 2,50 m² com o nome do responsável técnico pela mesma. 
A placa de obra tem por objetivo informar os dados da obra à população e aos usuários da rua. 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 possuir dois suportes 
de madeira de lei beneficiada (7,50 cm x 7,50 cm), A placa deverá ser instalada com altura livre de 2,50 
m em posição de destaque no local dos serviços, devendo a sua localização ser previamente aprovada 
pela FISCALIZAÇÃO. A placa deverá ser afixada no início das obras, sendo que o modelo da mesma 
será fornecido pelo Departamento de Engenharia. 
 

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

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

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

ART ou da RRT). 

 

2. INTERVENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES 

 

2.1. REPAROS NAS PAREDES DO GINÁSIO 

 

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

 As faces laterais dos tijolos que estão quebrados nas paredes da quadra serão reassentadas com 
argamassa com traço 1:1:4 de cimento cal e areia fina (Figura 01); 

 

Figura 01 – Detalhe da parede junto ao piso 
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 O reparo será executado mediante o uso parcial do tijolo furado, face do tijolo, com mesma dimensão e 

tonalidade existente; 

 Os tijolos serão recortados com uso de máquina do tipo policorte com disco de corte para materiais 

cerâmicos para o aproveitamento da face externa do tijolo; 

 A placa será encaixada na parte dos tijolos quebrados e rejuntados com cimento e areia fina. 

 
2.2. REFORMA DO PORTÃO LATERAL DE ENTRADA DO GINÁSIO 

 
2.2.1. SERVIÇOS DE REMOÇÃO PARA RESTAURAÇÃO 

 
 Os serviços serão executados no portão grande lateral do ginásio de esportes (Figura 02); 

 
Figura 02: Detalhe do portão grande para reparos 

 
 

 
 O portão deverá ser removido por completo, para possibilitar a reforma do portão e também para 

possibilitar os reparos no contorno do vão do portão junto à alvenaria; 
 A dimensão do portão é 3,70 m de largura X 2,70 m de altura; 
 Para a segurança da escola, o vão do portão será mantido vedado ao término de cada dia de trabalho, 

utilizando-se folhas de compensado de espessura de 12,00 mm fixados em sarrafos de madeira de pinus; 
 Esse procedimento deverá ocorrer durante todo o período da reforma, até a efetiva reinstalação do 

portão; 
 Esse procedimento evitará que a entrada do ginásio fique vulnerável para furtos e arrombamento;  
 O portão será reaproveitado em toda a sua estrutura, sendo necessário repor novas chapas em material 

galvanizado, assim como parte dos tubos metálicos do quadro do portão. 
 

2.2.2. SERVIÇOS DE REFORMA E DE REINSTALAÇÃO DO PORTÃO 
 
 Previamente aos serviços de reinstalação do portão deverão ser realizados os arremates nas laterais do 

portão no contorno do vão do portão e na viga superior, que está com o concreto danificado, devendo 
ser refeito o requadro com massa única; 

 Serão utilizadas novas chapas em material galvanizado, assim como parte dos tubos metálicos do quadro 
do portão; 
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 Durante a reforma do portão, deverá ser mantido no meio do portão, o portão de acesso para uso do 

acesso independente do portão grande, para a conveniência de se manter o acesso mesmo com o portão 

grande fechado;   

 O portão de acesso também terá as mesmas características de vedação com chapas do portão grande, 

para a harmonia de acabamento; 

 Para reformar o portão, deverão ser utilizados serviços de solda e serralheria visando à segurança e o 

reforço do portão; 

 Para revestir o portão serão utilizadas chapas galvanizadas no modelo frisada em “V” na bitola MSG 20 

de espessura 0,95 mm, fixadas no quadro metálico da estrutura com rebites de alumínio. As peças a 

serem utilizadas deverão ser reforçadas e compatíveis com o esforço e peso do portão para seu perfeito 

funcionamento. (Figura 03); 

 
Figura 03: Modelo de chapa galvanizada frisada 

 

 
 Para a reforma, especial cuidado deverá ser dispensado para as dobradiças que serão restauradas, 

devendo ocorrer a devida lubrificação das dobradiças, assim como o ajuste do prumo e alinhamento do 

portão para seu perfeito funcionamento e fechamento para evitar qualquer risco de acidente; 

 Deverá ser instalada uma nova fechadura externa com cilindro normal com chaves, de 1ª qualidade no 

portão pequeno de acesso. A fechadura será do tipo serralheiro, própria para portas metálicas, com 

espelho de acabamento e maçaneta do tipo alavanca maciça. Toda a fechadura será constituída de aço 

inox e/ou ZAMAC. Não serão aceitas peças em nylon na composição da fechadura. 

 O portão lateral do ginásio deverá ser restaurado mediante lixação prévia de todas as partes metálicas 

como preparo para a pintura. 

 

2.2.3. PINTURA DO PORTÃO 

 

 Todas as partes metálicas reparadas do portão deverão receber uma camada de fundo para metais e 

fundo para chapas galvanizadas; 

 Para melhor acabamento, melhor proteção das superfícies metálicas e maior vida útil, a pintura será 

mediante o uso de pistola de ar comprimido, utilizando-se duas camadas de tinta esmalte alto brilho na 

tonalidade branca; 

 Ao término da instalação, deverá ocorrer a vedação no contorno do portão coincidente com a alvenaria, 

utilizando-se pistola aplicadora com cartucho selante do tipo PU (poliuretano). 
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2.3. REPAROS NO PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL DO GINÁSIO 

 

2.3.1. SERVIÇOS DE REMOÇÃO PARA RESTAURAÇÃO 
 
 Os serviços serão executados no portão grande de entrada do ginásio de esportes (Figura 04); 

 
Figura 04: Detalhe do portão grande para reparos 

 
 

 O portão deverá ser removido por completo, para possibilitar a reforma do portão; 
 A dimensão do portão é 3,70 m de largura X 4,00 m de altura; 
 Para a segurança da escola, o vão do portão será mantido vedado ao término de cada dia de trabalho, 

utilizando-se folhas de compensado de espessura de 12,00 mm fixados em sarrafos de madeira de pinus; 
 Esse procedimento deverá ocorrer durante todo o período da reforma, até a efetiva reinstalação do 

portão; 
 Esse procedimento evitará que a entrada do ginásio fique vulnerável para furtos e arrombamento;  
 O portão será reaproveitado em toda a sua estrutura, sendo necessário repor novas chapas em material 

galvanizado, assim como parte dos tubos metálicos do quadro do portão. 
 

2.3.2. SERVIÇOS DE REFORMA E DE REINSTALAÇÃO DO PORTÃO 
 
 Serão utilizadas novas chapas em material galvanizado, assim como parte dos tubos metálicos do quadro 

do portão; 
 Durante a reforma do portão, deverá ser mantido no meio do portão, o portão de acesso para uso do 

acesso independente do portão grande, para a conveniência de se manter o acesso mesmo com o portão 
grande fechado;   

 O portão de acesso também terá as mesmas características de vedação com chapas do portão grande, 
para a harmonia de acabamento; 

 Para reformar o portão, deverão ser utilizados serviços de solda e serralheria visando à segurança e o 
reforço do portão; 

 Para revestir o portão serão utilizadas chapas galvanizadas no modelo frisada em “V” na bitola MSG 20 
de espessura 0,95 mm, fixadas no quadro metálico da estrutura com rebites de alumínio. As peças a 
serem utilizadas deverão ser reforçadas e compatíveis com o esforço e peso do portão para seu perfeito 
funcionamento conforme já descrito; 
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 Para a reforma, especial cuidado deverá ser dispensado para as dobradiças que serão restauradas, 
devendo ocorrer a devida lubrificação das dobradiças, assim como o ajuste do prumo e alinhamento do 
portão para seu perfeito funcionamento e fechamento para evitar qualquer risco de acidente; 

 Deverá ser instalada uma nova fechadura externa com cilindro normal com chaves, de 1ª qualidade no 

portão pequeno de acesso. A fechadura será do tipo serralheiro, própria para portas metálicas, com 

espelho de acabamento e maçaneta do tipo alavanca maciça. Toda a fechadura será constituída de aço 

inox e/ou ZAMAC. Não serão aceitas peças em nylon na composição da fechadura. 

 O portão lateral do ginásio deverá ser restaurado mediante lixação prévia de todas as partes metálicas 

como preparo para a pintura. 

 

2.3.3. PINTURA DO PORTÃO 

 

 Todas as partes metálicas reparadas do portão deverão receber uma camada de fundo para metais e 

fundo para chapas galvanizadas; 

 Para melhor acabamento, melhor proteção das superfícies metálicas e maior vida útil, a pintura será 

mediante o uso de pistola de ar comprimido, utilizando-se duas camadas de tinta esmalte alto brilho na 

tonalidade branca. 

 

2.4. INTERVENÇÕES NO TELHADO 

 

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

para fins de segurança na execução dos serviços; 

 No andaime serão utilizadas as plataformas de metal para apoio na realização dos trabalhos de forma 

segura; 

 Para o apoio do andaime deverão ser utilizados os rodízios como base de apoio do andaime, para 

possibilitar a movimentação da estrutura, desde que devidamente estaiada, mantendo firme a base de 

apoio do andaime a fim de evitar possíveis acidentes; 

 Durante todo o período de trabalho no ginásio, o local dos serviços deverá ser interditado para uso, 

principalmente pelo risco de queda de materiais; 

 Para evitar a sobrecarga pontual sobre o telhado, durante a realização dos serviços deverão ser 

utilizadas tábuas de 0,30 m x 1/2" sobrepostas sobre as telhas;  

 A avaliação e os trabalhos deverão ocorrer em toda a área do telhado, para evitar que ocorram infiltrações 

futuras sobre o piso da quadra de esportes da escola; 

 Remover as telhas danificadas e com rachaduras analisando-se toda a área do telhado do ginásio;  

 Instalar novas telhas no mesmo modelo das telhas existentes, fibrocimento de espessura 6 mm, para a 

harmonia de acabamento no telhado e para o perfeito encaixe nas terças e ripas;  

 Especial cuidado deverá ser dispensado para a fixação da última fiada de telha na água do telhado 

coincidente com o apoio na calha, pois a parte da telha em balanço sobre a calha, sem o apoio, se torna 

frágil e sujeita a quebras nas extremidades;  

 O serviço deverá ser finalizado com o perfeito encaixe das telhas para evitar infiltração pelas chuvas; 

 As telhas serão fixadas às terças através de conjunto de vedação, ganchos galvanizados com rosca, 

arruela, anel de vedação e porca; 

 As cumeeiras de fibrocimento danificadas e com fissuras também deverão ser substituídas; 

 Ao final da substituição das telhas e cumeeiras, os furos das telhas que servirão para a fixação das telhas 
deverão ser selados para evitar a entrada de chuva nos pontos de perfuração, utilizando-se vedante do 
tipo mastique aderente a telhas de fibrocimento, específico para esse fim.  
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2.5. BEIRAIS LADO NORTE E FORRO DA ENTRADA GINÁSIO 

 

 Deverá ser removido o atual forro do beiral e da entrada constituído de peças de PVC (Figura 05); 

 

Figura 05: Detalhe do beiral 

 
 

 O novo beiral será executado com acabamento em madeira de cedrinho ou mesmo padrão de madeira 

com balanço de cerca de 60,00 cm padrão ao existente, refazendo-se o beiral com o mesmo contorno 

existente no pavilhão, contendo meia-cana de madeira. (Não será aceito forro de madeira de pinus ou 

de eucalipto); 

 Será executada nova base de sustentação dos beirais com madeira de “eucalipto tratado autoclavado”;   

 Deverá ser instalada “tabeira” (espelho) em madeira de cedrinho de beiral para acabamento na face 

aparente dos beirais em altura aproximada de 20,00 cm; 

 Realizar o acabamento mediante lixação de todas peças de madeira, aplicação de fundo para madeiras 

e duas demãos de esmalte sintético na tonalidade branca; 

 Os mesmos trabalhos de instalação de novo forro em cedrinho deverão ocorrer sobre o portão da entrada 

(Figura 06);  

Figura 06: Detalhe do forro de PVC danificado 
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 Retirar o madeiramento desnivelado para executar novo madeiramento e a fixação de novo forro; 

 Refazer o madeiramento em madeira eucalipto tratado em perfeito nível; 

 Executar novo forro em madeira de cedrinho conforme já descrito acima; 

 Ao final dos serviços instalar o rodaforro no contorno do forro, também em madeira de cedrinho; 

 Com prévia lixação de todas as peças de madeira, realizar a proteção do forro e das tabeiras mediante 

aplicação de duas demãos de impregnante do tipo “stain” em tonalidade a ser definida oportunamente 

pelo Departamento de Engenharia. 

     

2.6. READEQUAÇÃO DA CALHA/CAPA LATERAL EM ALUMÍNIO   

 

 Os serviços foram considerados necessários face a infiltração quando da ocorrência de precipitação 

intensa, considerando que as atuais calhas estão deficientes, causando infiltração para o interior das 

paredes do ginásio (Figura 07); 

 
Figura 07: Detalhe da calha do telhado 

 
 

 Todo o trecho da calha apresenta furos e emendas sem vedação. O que contribui para o agravamento 
do problema é a extensão da calha e o número de emendas, que se tornam locais críticos e prejudicam 
o escoamento das águas; 

 Os serviços serão executados para readequação da calha em toda a extensão do telhado; 

 Deverá ser removida a primeira fiada de telhas da cobertura do ginásio para possibilitar os serviços de 
remoção e instalação da nova calha; 

 Deverá ser removida a atual calha para substituição por nova calha; 
 Instalar nova calha em material alumínio com seção aumentada e corte 80 cm em toda a extensão do 

telhado, incluindo-se novos bocais para a instalação também de novos tubos de descida 

 Essa largura de corte possibilitará as dobras da chapa com seção compatível de coleta das águas, tanto 

na altura quanto na largura da calha, e ainda da capa para revestimento e sobreposição sobre a 

platibanda lateral de concreto coincidente com a divisa, possibilitando a proteção e o escoamento correto 

das águas; 

 Para evitar a entrada da água da chuva com incidência de vento, a calha deverá ser profunda, 
confeccionada com altura mínima de 15 cm em relação a face inferior da onda baixa da telha, com as 
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devidas dobras para o escoamento das águas com segurança. Dessa forma, a nova calha será rebaixada 
e alargada em relação à atual; 

 Todos os pontos de fixação da chapa e emendas, que serão transpassadas, e nos rebites de fixação das 
chapas deverão ser devidamente vedados com material vedante específico para o material alumínio, que 
seja durável e que não sofra ressecamento pela ação dos raios solares para evitar as infiltrações pela 
ação das chuvas nesses pontos; 

 Além do escoamento nas extremidades da calha que serão mantidos, serão instalados bocais de 
escoamento ao longo da calha, para escoamentos intermediários ao longo da calha;  

 Juntamente com a calha deverão ser dispostos 03 (três) novos "bocais" intermediários com diâmetro de 

100 mm em sua parte mais baixa, para o encaixe dos tubos de descida. Executar a devida vedação no 

entorno dos tubos de descida;  

 A nova calha será instalada apoiada em caibros de madeira de eucalipto tratado, aplainado, seco e sem 

empenos de seção 5 x 5 cm em toda a extensão da calha; 

 Executar os ajustes do telhado para que as extremidades das telhas fiquem posicionados para o interior 
da calha, a fim de evitar infiltrações pela lateral da calha; 

 Instalar joelho também em PVC CL8 DN 100 mm nas saídas dos bocais; 
 Instalar novos tubos de descida de PVC CL8 DN 100 mm junto aos bocais; 
 Instalar abraçadeiras galvanizadas de 4” com buchas e parafusos para a fixação dos tubos de descida 

junto à parede; 
 Para possibilitar a instalação dos bocais intermediários, deverá ser executada a furação em cada local 

de instalação dos tubos de descida na lateral da platibanda de concreto; 
 A furação deverá ser executada com serra copo, aumentando-se a seção gradativa até o limite da seção 

de 100 mm; 
 Ao final executar a vedação no contorno do tubo e o furo que será executado. 

 
2.7. EXECUÇÃO DAS CAIXAS E TUBULAÇÃO DA REDE PLUVIAL NO PISO DO GINÁSIO 

 
 Deverão ser executadas novas caixas e tubulação pluvial para a condução das águas do telhado do 

ginásio para a sarjeta, em complemento ao escoamento pluvial pelas calhas; 
 Conforme projeto, nos locais coincidentes com os tubos de descida serão executadas caixas pluviais na 

lateral do piso junto à parede (Figura 08); 
 

Figura 08: Detalhe da lateral do piso 
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 Os serviços deverão ser realizados aproveitando-se a demolição da totalidade do piso do ginásio, 
devendo ser executada a tubulação e as caixas pluviais; 

 Executar o complemento de demolição necessário na área dos sanitários para assentar a tubulação; 
 Executar com cuidado a furação do concreto da viga baldrame com cuidado, para a passagem da 

tubulação de escoamento; 
 Conforme projeto, executar o assentamento dos tubos de PVC CL8 DN 100 mm ao longo da quadra e 

na área dos sanitários, até o recuo de jardim em frente ao ginásio;    

 Na área da quadra de esportes executar as caixas pluviais para a condução das águas até a sarjeta; 

 As caixas serão em concreto armado pré-moldado de dimensão 50 x 50 x 50 cm com tampa de concreto 

armado lacradas moldada na própria tampa e com espessura de 10 cm, interligando-se as caixas entre si; 

 Para o perfeito encaixe das tampas, executar o piso de concreto já com o recorte em cada caixa, para 
permitir o perfeito encaixe das bordas das tampas no piso. Deverá ser executado o rejuntamento com 
cimento e areia fina; 

 Executar a escavação necessária para o assentamento da tubulação e execução das caixas; 
 Nova canalização deverá ser executada com tubulação de PVC DN 100 mm sob o piso dos sanitários e 

sob o pavimento no recuo de jardim, a partir das novas caixas interligadas, com terminal da tubulação 
junto à sarjeta na via pública; 

 Para possibilitar a conexão da tubulação sob o muro, no alinhamento da escola, deverá ser executada a 
escavação e furação junto ao baldrame do muro, considerando-se os níveis necessários para o 
escoamento para a sarjeta, cuja tubulação já se encontra inserida sob o passeio;   

 Deverão ser realizados todos os arremates necessários para o perfeito acabamento na área dos 
sanitários e na área externa do pavimento com placas de concreto de 50 x 50 cm; 

 Refazer ao final dos serviços, também na área do sanitário, o reaterro com areia, a compactação do solo 
manualmente, refazendo-se o contrapiso de concreto magro com 5,00 cm de espessura no sanitário e o 
assentamento de piso cerâmico similar ao piso existente, em tonalidade e dimensão. 

 

2.8. PALCO DO GINÁSIO 
 

2.8.1. REMOÇÕES 
 

 Conforme projeto, deverá ser retirada toda a estrutura de madeira do palco por estar comprometida 

(Figura 09); 

 

Figura 09 – Detalhe do palco do ginásio 
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 A remoção inclui os rodapés, assoalho e madeiramento de sustentação do palco, preservando-se os 

degraus e a mureta; 

 A mureta existente não será removida, mantendo-se como limite para os novos degraus e palco. 

 

2.8.2. IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO  

 

 Deverá ser realizada a impermeabilização na base das paredes a serem levantadas e nas paredes que 

dividem os sanitários e no fundo do palco até o nível da laje a ser executada, a fim de evitar a presença 

de umidade nas paredes; 

 Será utilizada o impermeabilizante semi-flexível a base de tinta asfáltica aplicando-se 03 (três) demãos 

cruzadas utilizando-se broxa ou rodo de borracha, em camadas finas sobre a superfície seca. Deverá ser 

considerado um período de secagem mínimo de 6 horas entre demãos, em dias de tempo seco e sem a 

presença de umidade. 

 

2.8.3. ALVENARIA DE BLOCOS 

 

 Conforme projeto, deverá ser construído um novo palco com o mesmo layout atual, porém será 

executada uma laje/piso de concreto pré-moldado; 

 Para a fundação deverá ser realizada a remoção do solo em camada suficiente para o assentamento de 
duas fiadas de pedra grês na dimensão 50 x 25 x 12 cm; 

 Previamente ao assentamento das pedras serão realizados o nivelamento e a compactação do solo na 
vala de fundação, efetuando-os dentro da mais perfeita técnica; 

 O substrato resultante deverá constar de lastro de camada de areia na base com espessura aproximada 

de 0,10 m, a qual será compactada manualmente com emprego de água corrente e malho manual; 

 As paredes que servirão de apoio para as vigotas serão erguidas utilizando-se pedra-grês assentadas 

meia vez deitadas com argamassa de cimento e areia média traço 1:4, com junta argamassada de 1,5 

cm desencontradas; 

 Serão executadas paredes intermediárias perpendiculares à mureta do palco; 

 Sobre as paredes de alvenaria de pedra grês será executada uma cinta de concreto armado 0,20 x 0,15 

m, com aço CA50 10,00 mm e estribos CA60 6,00 mm;  

 Para o nível das paredes de grês prontas, deverá ser descontada a espessura da laje, que será de 13 
cm aproximadamente. 

 
2.8.4. LAJE PISO 

 
 A laje será confeccionada em concreto armado com o uso de laje pré-moldada; 

 Serão utilizadas as vigotas e tavelas dispostas paralelamente às paredes de menor dimensão; 

 Sobre as vigotas e tavelas será executada uma malha de aço CA 60 com seção de 4.6 mm e 

espaçamento de 0,15 m nos dois sentidos; 

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

 As vigotas serão apoiadas diretamente sobre as vigas cintas, e a face superior da laje, ao ser concretada, 

ficará coincidente com a mureta existente e coincidente também com os degraus; 

 O concreto deverá ser reguado e desempenado a fim de formar uma superfície lisa, uniforme e sem 

marcas, pois essa será a superfície acabada; 

 Os degraus deverão ser regularizados mediante o preenchimento com argamassa de cimento e areia 

média traço 1:4, na soleira, espelho e em todas as faces, em perfeito nível e prumo, abrangendo a face 
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lateral e superior da mureta do palco com chapisco, emboço e reboco, sendo desempenados e feltrados, 

arredondando-se as "arestas vivas".  

 

2.8.5. SUBSTITUIÇÃO DO FORRO NO PALCO 

 

 O forro de PVC no palco será removido em sua totalidade, para substituição por novo forro de madeira 

de cedrinho; 

 Deverá ser executado o forro em ripas de madeira cedrinho com 10,00 cm de largura do tipo 

macho/fêmea para encaixe;   

 Executar nova base para a sustentação do forro nivelada e reforçada com sarrafos de eucalipto tratado, 

mediante fixação do madeiramento de sustentação; 

 Instalar meia-cana (roda forro) com o mesmo material em madeira cedrinho para o acabamento do forro 

junto à parede. 

 

2.9. PINTURA DE RESTAURAÇÃO DO PALCO, DEMAIS ÁREAS, PORTAS E VEDAÇÃO 

 

 Após a cura, para o piso do palco, previamente à pintura deverá ser aplicado o fundo aderente para 

pisos, a fim de possibilitar uma maior vida útil da tinta a ser aplicada;    

 Toda a superfície do piso e degraus do palco deverá receber pintura com tinta acrílica fosca 

exterior/interior específica para pintura de cimentados na tonalidade cinza aplicando-se de duas a três 

demãos até o perfeito acabamento; 

 O produto deverá ter qualidade similar às marcas Sherwin Williams, Suvinil ou Renner, sendo que o 

fundo e a tinta deverão ser da mesma marca; 

 As paredes do palco e no entorno da quadra, deterioradas pela ação da umidade, deverão ser raspadas, 

escovadas e limpas com produto fungicida, para a limpeza total das paredes; 

 Realizar a proteção do forro e meia cana com aplicação de duas demãos de impregnante do tipo “stain”;   

 Para revitalizar o ginásio, substituir 03 folhas de portas de 0,70 x 2,10 m por madeira semi-oca uso interno 

Cedro, Angelin ou Itaúba, completas com ferragens e fechadura externa com cilindro; 

 Instalar portas ao lado do palco e sanitário, devendo as portas serem lixadas e aplicadas uma demão de 

fundo para madeira e posteriormente duas demãos de esmalte sintético acetinado na tonalidade branca; 

 Instalar 3 novas fechaduras metálicas cromadas com cilindro completas com espelhos e parafusos; 

 As grades e janelas de madeira deverão ser lixadas e aplicadas duas demãos de esmalte sintético;  

 Para evitar danos, sujeira e riscos à saúde devido aos pombos que circulam pelo ginásio, deverão ser 

instaladas, pelo lado externo, telas galvanizadas com quadro em alumínio natural nos cobogós nas 

fachadas leste e oeste do ginásio, devendo envolver todos os vãos dos cobogós, para impedir a entrada 

e a proliferação de aves; 

 A fixação do quadro da tela deverá ser com parafusos e buchas diretamente na alvenaria; 

 Nivelar e refixar o forro na área dos sanitários e área de serviço com total aproveitamento do forro 

existente.  

 

2.10. SERVIÇOS ELÉTRICOS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO   

 

 As duas tomadas existentes junto à parede do palco deverão ser substituídas; 

 As peças serão no novo modelo ABNT 2P+T completas com espelho de acabamento; 

 Os novos pontos de luz junto aos forros serão com lâmpada LED potência mínima 10 w completa com 

plafon envolvente na cor branca. 
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2.11. PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINÁSIO 

 

2.11.1. REMOÇÕES 

 

 Deverá ser removido o piso de madeira da quadra do ginásio, deixando-se aparente apenas o contrapiso 

sob o assoalho (Figura 10); 

Figura 10 – Detalhe do revestimento do piso a ser removido 

 
 

 Juntamente com a remoção do assoalho de tábuas corridas, deverão ser removidos os barrotes que 

serviram para a fixação do assoalho e o piso cerâmico existente no entorno da quadra; 

 Após a remoção, a área de piso deverá ser limpa, eliminando-se a presença de qualquer resíduo da 
remoção. 

 
2.11.2. PROCEDIMENTOS PARA NOVO PISO 

 
 Os espaços dos barrotes deverão ser preenchidos utilizando-se argamassa única previamente à 

execução do piso;  
 Uma vez que ocorrerão desníveis do novo piso de concreto em relação ao piso cerâmico existente nos 

acessos aos sanitários, no vestiário e na cozinha, ao final deverá ser executada uma rampa nesses 

locais, adotando-se o nível do novo piso; 

 Deverá ser utilizado piso cerâmico antiderrapante similar ao existente, para a harmonia de acabamento, 

assentando-se os mesmos com argamassa colante com o devido rejunte; 

 Previamente ao assentamento do novo piso cerâmico, deverá ser removido o atual piso até as juntas 

coincidentes com o final da rampa que será executada. Para o perfeito acabamento a remoção do piso 

próximo à junta deverá ser executada com máquina do tipo policorte com disco de corte específico para 

materiais cerâmicos; 

 O ajuste do nível para o novo piso também deverá ocorrer junto aos portões de entrada e lateral do 

ginásio, executando-se o desnível no próprio piso de concreto;   

 Sobre o contrapiso existente será disposta em toda área do piso a ser concretado uma lâmina de lona 
plástica de espessura 150 micras;  

 Toda a área do piso a ser concretada deverá possuir uma tela soldada ø 4.2 mm de malha 10 x 10 cm, 
distanciada com espaçadores a 1,50 cm do contra piso existente; 
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 O novo piso a ser concretado deverá ser executado em uma única vez, do início ao fim, de forma 
ininterrupta para que não fiquem emendas; 

 O concreto será espalhado nas canchas seguindo etapas pré-estabelecidas para um bom andamento da 
obra. O espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal que, após o adensamento, exista pouca 
sobra de material para ser removido, facilitando os trabalhos com a régua; 

 Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de concretagem “bicheiras”, o 
adensamento do concreto será realizado com o auxílio de vibrador mecânico. Depois de adensado o 
concreto deverá ser reguado em toda a extensão da cancha de concretagem, garantindo-se, assim, a 
uniformidade da superfície.  

 
2.11.3. EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO 

 Será executada uma única camada de concreto de alta resistência (fck 30 Mpa) com espessura de 8,00 
cm para regularização sobre a malha de tela soldada, para possibilitar o acabamento por polimento na 
superfície do concreto. 

 
2.11.4. TUBOS DE ENCAIXE DOS SUPORTES (VOLEI e BASQUETE) 

 
 Previamente à concretagem deverão ser dispostos dois tubos galvanizados para o encaixe dos tubos 

suportes das redes de vôlei, e oito para as tabelas de basquete conforme projeto. O tubo deverá ter 
comprimento mínimo de 80 cm e diâmetro interno imediatamente superior ao diâmetro de 3” do tubo a 
ser encaixado, diâmetro oficial do tubo poste para rede de vôlei; 

 Para a estrutura metálica das tabelas de basquete que terão diâmetro do tubo de 2", as bases dos tubos 
deverão ser ancoradas em sapata mediante concretagem com concreto fck 20 Mpa; 

 A extremidade do tubo para a rede de volei deverá coincidir com o nível acabado do concreto para o 
perfeito acabamento, devendo ser confeccionado com anel rebaixado conforme projeto (Figura 11); 

 
Figura 11 – Detalhe do modelo de anel e batente do piso 

 
 A fim de evitar acidentes quando da remoção dos tubos suportes de encaixe, deverão ser dispostos 

tubos tampões com o mesmo diâmetro dos tubos suportes. A extremidade superior deverá ser 
tamponada com um disco em chapa galvanizada soldada ao tubo. Após o encaixe, o nível do tampão 
deverá coincidir com a face do piso, com perfeito encaixe no anel rebaixado. Para facilitar a remoção do 
tampão deverão ser executados 2 furos com diâmetro 3/8 para a remoção conforme projeto; 

 Devido ao processo de solda, para evitar a corrosão precoce, o tampão deverá receber duas demãos de 
tinta do tipo galvite com uma demão prévia de fundo primmer; 

 O encaixe para a estrutura de basquete também deverá ser executado com as mesmas características, 
porém para encaixe da estrutura tubular com diâmetro de 2" e com profundidade de 0,80 m; 

 Todas as peças metálicas deverão receber duas demãos de tinta do tipo galvite com uma demão prévia 
de fundo primmer. 

 Para as goleiras, que serão colocadas posteriormente, não está prevista a instalação de tubos de 
encaixe, considerando que as mesmas serão dispostas diretamente no piso acabado. 
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2.11.5. ACABAMENTO SUPERFICIAL, POLIMENTO E JUNTAS DE DILATAÇÃO  

 O acabamento superficial do concreto será realizado com polimento de acabadora mecânica profissional 
até que a superfície do piso torne-se lisa e livre de ondulações; 

 Com a finalidade de manter as condições de hidratação do cimento e evitar fissuras por retração, deve-
se fazer a cura do concreto com manta úmida ou aspersão de água por no mínimo 7 dias; 

 Após o período entre 12 e 20 horas do término da CONCRETAGEM, deverá ser realizado o corte das 
juntas previsto para o piso. O corte deverá ser efetuado com serra específica de disco diamantado e terá 
profundidade de 2,00 cm. As juntas deverão ser espaçadas e serradas de modo que as placas do piso 
fiquem nas dimensões de 2,50 x 2,50 m (aproximadamente), não devendo ultrapassar uma área de 9,00 
m², a fim de evitar a fissura do piso de concreto; 

 Passado o período inicial de cura do concreto, as juntas de dilatação serradas do piso deverão receber 
selamento com aplicação de mastique flexível a base de poliuretano ao longo de todas as juntas.  

2.11.6. PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES 

 Deverá ser respeitado o período de cura de 28 dias entre a execução do piso e a aplicação da pintura; 
 A superfície deve estar totalmente limpa e seca, isenta de pó, umidade, ceras, óleos, resíduos de 

vernizes e resinas para a sua correta aplicação; 
 Serão aplicadas 2 (duas) demãos de pintura de tinta acrílica Novacor ou similar para a demarcação das 

faixas de múltiplo uso, com largura de 7,00 cm, indicativa de cada tipo de modalidade de esporte 
conforme projeto, futsal, basquetebol e voleibol, de acordo com cada federação, e que deverá ser 
avalizada pela Fiscalização do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal. 

 
2.12. SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES 

 
2.12.1. RETIRADA DE ESQUADRIAS 

 
 Devido à necessidade de desempenhar os trabalhos em altura, a empresa deverá fazer uso de andaime, 

utilizando todos os equipamentos necessários para a segurança dos operários; 
 Deverão ser removidas cuidadosamente para evitar acidentes face à presença de vidros, as janelas de 

madeira de 3,70 X 0,60 m e 01 de 1,20 x 0,60 m do sanitário conforme indicadas em projeto (Figura 12); 
 

Figura 12: Detalhe das janelas do ginásio       
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2.12.2. REPARO NOS VÃOS 
 

 Para a harmonia no acabamento, deverão ser realizados os arremates em todos os vãos para o perfeito 
acabamento e preparo para a pintura; 

 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. Tal procedimento possibilitará a perfeita fixação das novas janelas e a 
vedação, sendo indispensável o perfeito nível e prumo do vão das janelas; 

 Os reparos serão mediante o uso de massa única com argamassa regular ca-ar 1:5+20%ci; 
 Para que o vão não fique desprotegido no caso de mal tempo e precipitação durante os trabalhos de 

arremate, o vão deverá ser protegido com o uso de chapas de compensado, fixadas firmemente para 
evitar queda e acidentes.  

 Considerando que os perfis de alumínio não sofrem corrosão, não haverá pingadeiras, bastando a 
regularização na base das janelas e com leve caimento para o lado externo; 

 O declive e a utilização do vedante evitará o acúmulo de água da chuva junto à base da esquadria. 
 

2.12.3. PINTURA NOS VÃOS 
 
 Para repelir a umidade no contorno dos vãos, deverão ser realizados os acabamentos nos vãos; 
 Nas faces dos vãos reparados das janelas deverão ser aplicadas uma demão de selador acrílico; 
 Para o acabamento final serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica semi-brilho 1ª linha premium do 

fabricante exterior/interior na tonalidade concreto;  
 A pintura dos vãos deverá ser realizada antes da instalação e da vedação com silicone na esquadria, 

considerando que o produto silicone junto à alvenaria não possibilita a aderência de pintura. 
 

2.12.4. INSTALAÇÃO DE NOVAS ESQUADRIAS 
 
 As novas esquadrias serão confeccionadas conforme projeto e serão instaladas no modelo tipo 

basculante bipartidas tanto na vertical quanto na horizontal, fabricadas em vidro liso de espessura 5 mm, 
para fins de segurança, e com estrutura em alumínio com acabamento natural, sendo que as medidas 
dos vãos deverão ser conferidas no próprio local; 

 Serão confeccionados 2 módulos de 0,60 x 1,85 m para cada vão que corresponde à dimensão de 0,60 
m x 3,70 m e 1 peça de 1,20 x 0,60 m do tipo maxim ar com grade interna de alumínio para o sanitário 
(Figura 13); 

 
Figura 13: Detalhe de janela modelo para o ginásio       
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 Os perfis em alumínio juntamente com os vidros devem garantir a rigidez da esquadria; 
 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;  
 Todas as partes serão móveis e deverão ser dotadas de mecanismo de fechamento próprio, a fim de 

garantir a perfeita vedação da estrutura através do mecanismo de fechamento, possibilitando o 
movimento das folhas através de haste também em alumínio fixada à meia altura entre o piso e as 
esquadrias, devendo ser instalada uma haste em cada lateral do vão; 

 Uma mesma haste em alumínio em seção chata servirá para a abertura do quadro superior e inferior da 
esquadria, com um módulo fixo inferior; 

 Os mecanismos de fechamento e todas as ferragens para os vidros serão de alumínio para que as peças 
não sofram corrosão; 

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

 Todos os perfis em alumínio deverão ser na tonalidade alumínio natural; 
 Em todo o contorno da esquadria, no contato com a alvenaria, deverá ser feita a vedação com o uso de 

material vedante, silicone, antifungo e antimofo; 
 As esquadrias serão providas de vidros lisos incolor na espessura 5 mm em todas as peças, fixas e 

móveis. 
 

3. INSTALAÇÃO DE NOVOS PORTÕES E PORTAS NOS ACESSOS  

 

3.1. NOVO PORTÃO DE CORRER NO ACESSO DE SERVIÇO NOS FUNDOS DA ESCOLA 

 

3.1.1. REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E PREPARO PARA EXECUÇÃO 

 

 Será removido o portão precário de metal com dimensão 3,25 x 2,10 m existente na entrada de serviço 
da escola para possibilitar os serviços, ao mesmo tempo, para a segurança da escola, o portão deverá 
ser mantido provisoriamente no vão do portão ao final de cada turno de trabalho, até a efetiva instalação 
do novo portão (Figura 14); 

    
   Figura 14: Detalhe do portão de acesso precário 
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 Ao final dos serviços, serão necessários serviços de solda para melhor fixação da cobertura metálica que 
está apoiada nos pilares, executando-se serviços de acabamento mediante aplicação de fundo para 
metais e duas demãos de esmalte sintético alto brilho em tonalidade a ser definida oportunamente (Figura 
15); 

 
Figura 15: Detalhe da cobertura apoiada nos pilares 

 
 

 Serão executados serviços no pavimento no local de instalação do novo portão considerando que será 
executada nova viga com trilho e ajustes no nível do pavimento, para que o pavimento esteja em 
condições para não causar acidentes aos usuários por eventuais irregularidades ou sobressaltos no 
pavimento ao final dos serviços (Figura 16); 

 
Figura 16: Detalhe do pavimento no local 

 
     
 Conforme projeto, remover as placas de concreto de seção 50 x 50 cm do pavimento na área de acesso 

para possibilitar a execução de viga para o deslocamento do novo portão de correr no acesso; 
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 O aterro existente no alinhamento do portão deverá ser removido manualmente em camada e largura 

suficiente para possibilitar a execução da viga de concreto armado, que terá a largura de 0,15 m, e que 

servirá para sustentar o trilho para o portão de correr; 

 O solo escavado não será reaproveitado, sendo descartado através de bota-fora; 

 O fundo da vala para confecção da viga deverá ser compactado e nivelado como preparo para receber 

a camada de brita; 

 Executar lastro de 5,00 cm de pedra brita sob o solo já compactado. 

 

3.1.2. VIGA DO PORTÃO COM TRILHO 

 

 Deverá ser executada a viga de concreto para a contenção e fixação do trilho entre o alinhamento do 

muro e o pavimento para possibilitar o deslocamento do portão em nível rebaixado em relação ao 

pavimento interno; 

 A viga deverá ser executada em perfeito alinhamento sobre o lastro de brita com o solo já compactado; 

 Para melhor fixação na viga e evitar a deterioração, o trilho será em material alumínio com comprimento 

total de 6,00 m e para melhor fixação na viga deverá ter a seção conforme figura 17; 

 

                  Figura 17: Detalhe do perfil de alumínio do portão de correr 

 
 

 Não será aceito tubo galvanizado como trilho para o apoio e deslizamento do portão;   

 A viga deverá ser executada em toda a extensão do trilho 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; 

 O nível superior da viga coincidirá em parte com o nível do pavimento no local, e em parte com rebaixo; 

 

3.1.3. NIVELAMENTO, PAVIMENTO E ARREMATES 

 

 O reaterro deverá ser executado manualmente com areia segundo os volumes necessários; 

 A base para o assentamento das novas placas de concreto deverá ser compactada manualmente com 

método adequado; 

 Na seção do pavimento a ser novamente revestida deverá ser executado lastro de brita com espessura 

mínima de 5,00 cm como preparo para o assentamento das novas placas no piso; 

 A seção a ser pavimentada, pelo lado interno do portão no acesso junto à viga, será revestida com novas 

placas de piso de concreto de dimensão 50 x 50 cm com argamassa sobre a base já compactada, 

realizando-se o rejuntamento através de argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3 para a harmonia 

no alinhamento das juntas e para evitar o crescimento de vegetação; 
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 O revestimento do passeio não poderá obstruir eventuais tampas, nem formar degraus ou ressaltos com 

elas ou em rampas; 

 Quando da execução do pavimento do passeio deverá ser executada a rampa para ajuste dos níveis 

com a viga do trilho do portão;  

 Na seção do pavimento coincidente com a canaleta e ao longo do pavimento, as peças serão assentadas 

de forma inclinada (RAMPA); 

 Deverá ser considerado, como parâmetro, os alinhamentos existentes, que servirão de guia para os 

acabamentos e complementos; 

 Ao final dos serviços refazer os arremates e acabamento junto à viga no passeio e pelo lado interno do 

portão na área interna da escola; 

 Executar os serviços de pintura na mureta e junto aos pilares coincidente com o portão, executar 

acabamento de pintura com duas demãos de tinta acrílica semibrilho na tonalidade existente.   

 

3.1.4. PORTÃO DE CORRER 

 

 Deverá ser confeccionado e fixado um portão de correr no acesso de serviço nos fundos da escola no 

alinhamento do atual portão precário; 

 O portão será instalado entre pilares, apoiando o portão sobre perfil de alumínio a ser chumbado em viga 

que sustentará o portão de correr no local indicado em planta; 

 Deverá ser instalado 1 (um) portão de correr em folha única no vão entre os pilares conforme projeto;  

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

circular, e deverá ser chumbado na viga baldrame no momento da concretagem da viga; 

 Fornecer e instalar o portão de ferro na dimensão aproximada de 3,25 X 2,10 m com quadro em tubo 

metalon seção 70 x 30 mm, com reforço em seção cantoneira abas iguais de perfil 1.1/4” x 3/16” do tipo 

quadro “X”, completo com roletes guias e roldanas reforçadas para o deslizamento no trilho e demais 

acessórios, incluindo haste/olhal soldada para cadeado para o fechamento auxiliar pelo lado interno; 

 O portão será confeccionado com quadro metalon e perfil cantoneira, e revestido com tela galvanizada 

2" em fio 12 BWG (tipo alambrado) revestida em PVC fixa na seção interna do quadro. Previamente à 

confecção do portão deverão ser conferidas as medidas entre os pilares, devendo o portão ter cerca de 

25,00 de largura a mais que o vão de acesso (Figura 18); 

 

Figura 18: Modelo de tela e moldura de metal interna para fixação da tela 
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 No ponto de encontro de fechamento do portão com o pilar, deverá ser fixado um batente em aço 
inoxidável reforçado para o encaixe do portão; 

 As roldanas deverão ser reforçadas e compatíveis com o esforço e peso do portão para seu perfeito 
funcionamento; 

 A haste para o engate do cadeado para o fechamento do portão será com solda para uso de cadeado 
pelo lado interno;  

 Na parte superior do pilar onde o portão irá deslocar-se será fixado um suporte com roletes guias em 
nylon com chapa também em aço inoxidável reforçada, que servirá de guia superior para o deslocamento 
do portão; 

 As roldanas de correr sobre os trilhos deverão ser em aço inoxidável, reforçadas e compatíveis com o 
esforço e peso do portão para seu perfeito funcionamento e evitar a corrosão; 

 A haste para o engate do cadeado para o fechamento do portão será com solda para uso de cadeado 
pelo lado interno;  

 No portão e em todas as partes metálicas deverão ser aplicadas uma demão de fundo e duas demãos 
de tinta esmalte alto brilho em tonalidade a ser definida. 

 
3.2. NOVAS PORTAS DE VIDRO COM BARRAS ANTI-PÂNICO DA ENTRADA DA ESCOLA 

 
 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; 

 Deverá ser removida a porta de 2 folhas de acesso para a área do pátio (Figura 19); 

Figura 19: Portão atual para o acesso interno ao pátio

 
 

 Durante o período que o vão permanecer sem a esquadria, considerando a impossibilidade de instalação 

da nova porta simultaneamente com a retirada da atual, o portão removido deverá ser mantido 

provisoriamente para a vedação e segurança 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; 
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 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; 

 Visando à harmonia de acabamento na face interna e externa da parede, considerando que com a 
remoção ocorre a quebra ou o descolamento da plaqueta 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 ao vão, assentadas com argamassa colante de uso externo ACIII; 

 Para o arremate junto ao piso será instalada soleira de granito em largura de 20 cm; 
 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 2,80 x 0,70 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 1,20 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 20 e 21); 
 

Figura 20: Modelo de barra dupla anti-pânico touch 
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Figura 21: Modelo de fechadura dupla anti-pânico touch 
 

 
 

 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 22);   

 
Figura 22: 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 em tonalidade branca, próprias para a 

fixação de 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 de abertura 

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 23);  
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      Figura 23: Modelo de porta de vidro com barras padrão das escolas  

 
 

3.3.  INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NA SECRETARIA 

 

 A porta de entrada de madeira maciça da Secretaria deverá ser substituída também por porta de vidro 

temperado incolor de 10 mm; 

 Deverá ser removida a porta de entrada da Secretaria; 

 Deverão ser realizados os arremates no vão e o requadro para o perfeito acabamento, preparo para a 

pintura e instalação da porta de vidro temperado; 

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

 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 da porta; 

 Para o arremate junto ao piso será instalada soleira de granito em largura de 20 cm; 

 Conforme projeto, no acesso da Secretaria será instalada uma porta de abrir em vidro temperado incolor 

com espessura de 10 mm com dimensão total de 0,90 m x 2,10 m com as ferragens de fixação na 

tonalidade branca; 

 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;   

 A porta será dotada de uma mola de piso, cuja abertura será para o lado interno a partir do eixo, de 

acordo com o PPCI previsto para a escola; 

 Em toda a extensão da seção do vidro inferior da porta deverá ser instalada película 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; 

 Instalar fechadura própria para porta de vidro temperado; 

 Instalar puxador de alumínio que deverá ser instalado em furo prévio da porta de vidro; 

 Instalar um batente de borracha no piso a fim de evitar o impacto da porta na parede ao abrir. 
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3.4. NOVO PORTÃO DE CORRER NA ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA 

 

3.4.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 

 

 Será removido o portão com dimensão de 2,80 x 2,10 m existente na entrada principal da entrada, para 
a substituição por portão de correr automático, para fins de controle e segurança da escola; 

 Para a segurança da escola, o portão deverá ser mantido provisoriamente no vão do portão ao final de 
cada turno de trabalho, até a efetiva instalação do novo;  

 Demolir os 02 pilares de concreto das extremidades e viga da base do vão do portão manualmente e 

com rompedores, com cuidado para possibilitar o reaproveitamento do muro de alvenaria onde se fixa a 

tela; 

 Para seccionar a alvenaria em relação aos pilares sem danificar o muro, deverá ser executado o corte 

com disco diamantado;  

 Conforme projeto, deverá ser demolido parcialmente o piso de concreto na entrada para a execução da 

viga e trilho, executando-se o corte retilíneo no pavimento com disco diamantado para corte em concreto 

em toda a extensão do acesso e na largura de 15,00 cm, para possibilitar a execução de novos pilares 

e viga para o deslocamento do novo portão de correr no acesso; 

 A seção de recorte no pavimento coincidirá com a largura da viga do trilho; 

 Os serviços no pavimento no local de instalação do novo portão serão necessários para a execução dos 

02 novos pilares e nova viga com trilho, para que o pavimento esteja em condições para não causar 

acidentes aos usuários por eventuais irregularidades ou sobressaltos no pavimento ao final dos serviços 

(Figura 24); 

 
Figura 24: Detalhe do portão e do pavimento no local 

     

 

 
 O solo existente no alinhamento do portão deverá ser removido manualmente em camada e largura 

suficiente para possibilitar a execução da fundação com micro estaca e a viga que terá a largura de 0,15 

m, e que servirá para sustentar o trilho para o portão de correr; 

 O solo escavado não será reaproveitado, sendo descartado através de bota-fora; 

 Especial atenção deverá ser dispensada para não danificar a tubulação de escoamento pluvial existente 

sob o pavimento no local;   
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 O fundo da vala para confecção da viga baldrame deverá ser compactado e nivelado como preparo para 

receber a camada de brita; 

 Executar lastro de 5,00 cm de pedra brita sob o solo já compactado. 

 

3.4.2.  MICRO ESTACAS 

 

 A fundação será com micro estacas, em um total de 2 (duas), levando-se em consideração as 

características do solo, bem como do local onde serão executados os dois pilares; 

 As micro estacas serão de concreto armado com diâmetro mínimo de 25 cm com comprimento mínimo 

de 2,50 m armadas com 4 barras de aço CA50 de 10 mm de diâmetro, deixando-se a armadura 1,00 m 

acima do nível do terreno para o engastamento dos pilares e vigas conforme projeto, considerando-se o 

transpasse da armadura para o pilar com distância mínima de 1 m.  

 

3.4.3. VIGA DO PORTÃO COM TRILHO 

 

 Deverá ser executada viga de concreto armado para a fixação do trilho entre o alinhamento do muro e o 

pavimento para possibilitar o deslocamento do portão em nível em relação ao pavimento interno; 

 A viga deverá ser executada em perfeito alinhamento sobre o lastro de brita com o solo já compactado; 

 A fixação do trilho na viga para o portão de correr na entrada da escola ocorrerá durante a concretagem 

da viga, para melhor engastamento, que deverá ser executada em perfeito alinhamento e no mesmo 

nível do pavimento;  

 Para melhor fixação na viga e evitar a deterioração, o trilho será em material alumínio com comprimento 

total de 6,00 m, conforme especificações já descritas; 

 A viga deverá ser executada em toda a extensão do trilho 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; 

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

do concreto; 

 O reaterro deverá ser executado manualmente com areia segundo os volumes necessários; 

 

3.4.4. PILARES 

 

 Conforme projeto, os pilares serão de concreto de fck=25 MPa, com dimensões de 20 x 20 cm, armados 

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

cada 15 cm, conforme Projeto. Deverão ser concretados com as formas colocadas de modo que se 

obtenha o alinhamento entre os pilares e perfeito prumo; 

 O pilar terá altura de 2,25 m considerando-se o nível a partir do passeio junto ao alinhamento;  

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

 Para o acabamento do pilar junto à alvenaria da cerca, executar o acabamento com uso de massa única 

e com o devido desempeno; 

 Ao final dos serviços refazer os arremates e acabamento junto à viga no passeio e pelo lado interno do 

portão na área interna da escola. 
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3.4.5. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER DA ENTRADA PRINCIPAL 

 

 Deverá ser confeccionado e fixado um portão de correr na entrada da escola no alinhamento do atual 

portão; 

 O portão será instalado entre pilares a serem executados, apoiando-se o portão sobre perfil de alumínio 

a ser chumbado em viga que sustentará o portão de correr no local indicado em planta; 

 Deverá ser instalado 1 (um) portão de correr em folha única com porta de acesso central no vão entre os 

pilares;  

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

circular, e deverá ser chumbado na viga baldrame no momento da concretagem da viga; 

 Fornecer e instalar o portão de ferro para o deslizamento no trilho e demais acessórios, incluindo 

haste/olhal para cadeado tamanho 40 mm para o fechamento auxiliar pelo lado interno; 

 Fornecer e instalar portão na dimensão aproximada de 3,10 X 2,10 m confeccionado em quadro metalon 

e perfil cantoneira de ferro com seção cantoneira abas iguais de perfil 1.1/4” x 3/16” do tipo quadro “X”, 

completo com roletes guias e roldanas reforçadas, e revestido com tela galvanizada 2" em fio 12 BWG 

(tipo alambrado) revestida em PVC fixa na seção interna do quadro. Previamente à confecção do portão 

deverão ser conferidas as medidas entre os pilares, devendo o portão ter cerca de 25,00 de largura a 

mais que o vão de acesso. Previamente à confecção do portão deverão ser conferidas as medidas entre 

os pilares (Figura 25); 

 

Figura 25: Modelo de portão e moldura de metal interna para fixação da tela 

 

 

 No ponto de encontro de fechamento do portão com o pilar, deverá ser fixado um batente em aço 
inoxidável reforçado para o encaixe do portão; 

 No meio do portão deverá ser fixado um portão de acesso com largura de 0,95 m para uso do acesso 
independente do portão, para a conveniência de se manter o acesso mesmo com o portão fechado; 

 O portão de acesso será em aço cantoneira abas iguais de mesma seção 1.1/4” x 3/16” em folha única 
do tipo quadro “X”, também revestido com tela galvanizada 2" em fio 12 BWG (tipo alambrado) revestida 
em PVC fixa na seção interna a ser soldada no quadro, completo com ferragens, dobradiças reforçadas 
do tipo macho/fêmea, e demais acessórios, incluindo também a fechadura reforçada própria para perfis 
metálicos com fechamento para ambos os lados, internamente e externamente; 
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 As roldanas deverão ser reforçadas e compatíveis com o esforço e peso do portão para seu perfeito 
funcionamento; 

 A haste para o engate do cadeado para o fechamento do portão será com solda para uso de cadeado 
pelo lado interno;  

 Na parte superior do pilar onde o portão irá deslocar-se será fixado um suporte com roletes guias com 
chapa também em aço inoxidável reforçada, que servirá de guia superior para o deslocamento do portão 
e para manter o prumo do mesmo; 

 No portão e em todas as partes metálicas deverão ser aplicadas uma demão de fundo e duas demãos 
de tinta esmalte alto brilho em tonalidade a ser definida; 

 Para o acabamento final aplicar duas demãos de tinta acrílica semi brilho na tonalidade do muro; 

 Junto à parte inferior do portão será fixada a cremalheira para o engate da engrenagem do motor do 
portão.  

 
3.4.6. SERVIÇOS ELÉTRICOS E AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO 

 

 Visando à automatização do portão, a empresa executante deverá disponibilizar um ponto elétrico ao 

final do trilho do portão com caixa 4 x 2 em material termoplástico com 01 tomada de uso externo 20 A 

com aba de proteção superior, próprio para uso em área externa sujeito a chuvas, com o devido 

aterramento e a fiação protegida, a ser embutida em base de concreto a 20 cm acima do solo (Figura 

26);  

 
Figura 26: Modelo de tomada para intemperismo 

 
 O ponto elétrico deverá ser disponibilizado com eletroduto PVC 3/4" NBR 5410 abaixo do pavimento, 

originando-se de ponto elétrico existente próximo ao local de instalação do portão (Figura 27).  

 

Figura 27: Base modelo para motor e ponto elétrico 

 
 Ao final deverá ser instalado o motor para a automatização e movimentação do portão que deverá ser 

controlado por controle remoto a ser disponibilizado em um total de 2 unidades; 
 O motor a ser instalado será em tensão compatível com a rede da escola e compatível com a dimensão 

e peso do portão; 
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 O motor deverá ser instalado com proteção em posição elevada em relação ao pavimento em cerca de 
10 cm, para a proteção contra a umidade pela ação da chuva. A elevação do portão será mediante 
execução de base para o apoio e a instalação do motor; 

 O mecanismo de movimentação será do tipo cremalheira em material resistente, sem uso de correia. 
 

3.5. NOVO PORTÃO NA CERCA PARA ACESSO AO GINÁSIO  
 

3.5.1. REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E PREPARO PARA EXECUÇÃO 

 

 Será removido o portão precário de madeira com dimensão 3,50 x 2,10 m existente na cerca para a 
entrada do ginásio. O portão deverá ser mantido provisoriamente no vão ao final de cada turno de 
trabalho, até a efetiva instalação do novo portão (Figura 28); 

    
   Figura 28: Detalhe do portão de acesso precário 

 
 

3.5.2. PORTÃO DE CORRER 

 

 Deverá ser confeccionado e fixado um portão de correr no acesso para o ginásio da escola no 

alinhamento do atual portão precário; 

 O portão será instalado entre os pilares, movimentando-se apoiado sobre o trilho existente; 

 Deverá ser instalado 1 (um) portão de correr em folha única no vão entre os pilares conforme indicado 

em planta;  

 Fornecer e instalar o portão de ferro na dimensão aproximada de 3,80 X 2,10 m com quadro em tubo 

metalon seção 70 x 30 mm, com reforço em seção cantoneira abas iguais de perfil 1.1/4” x 3/16” do tipo 

quadro “X”, completo com roletes guias e roldanas reforçadas para o deslizamento no trilho e demais 

acessórios, incluindo haste/olhal soldada para cadeado tamanho 40 mm para o fechamento auxiliar pelo 

lado interno; 

 O portão será revestido com tela galvanizada 2" em fio 12 BWG (tipo alambrado) revestida em PVC fixa 

na seção interna do quadro. Previamente à confecção do portão deverão ser conferidas as medidas entre 

os pilares, devendo o portão ter cerca de 25,00 de largura a mais que o vão de acesso; 

 No ponto de encontro de fechamento do portão com o pilar, deverá ser fixado um batente em aço 
inoxidável reforçado para o encaixe do portão; 

 As roldanas deverão ser reforçadas e compatíveis com o esforço e peso do portão para seu perfeito 
funcionamento; 
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 A haste para o engate do cadeado para o fechamento do portão será com solda para uso de cadeado 

pelo lado interno;  

 Na parte superior do pilar onde o portão irá deslocar-se será fixado um suporte com roletes guias em 

nylon com chapa também em aço inoxidável reforçada, que servirá de guia superior para o deslocamento 

do portão; 

 As roldanas de correr sobre os trilhos deverão ser em aço inoxidável, reforçadas e compatíveis com o 

esforço e peso do portão para seu perfeito funcionamento e evitar a corrosão; 

 No portão e em todas as partes metálicas deverão ser aplicadas uma demão de fundo e duas demãos 

de tinta esmalte alto brilho em tonalidade a ser definida; 

 Os pilares e a junção da alvenaria receberão para fins de acabamento uma demão de selador acrílico 

pigmentado; 

 Para o acabamento final aplicar duas demãos de tinta acrílica semi brilho em tonalidade a definir. 

 

4. NOVO PISO NA ENTRADA DA ESCOLA E CIRCULAÇÃO 

 

4.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

 

 Instalar tapume reaproveitado, que servirá para isolar os serviços de demolição e execução com 

segurança para o novo piso no local, uma vez que a execução envolverá período prolongado;  

 Deverá ocorrer, conforme projeto, visando à própria segurança para os serviços e dos usuários da escola, 

o isolamento no local dos serviços reduzindo-se a área de uso das imediações com tapume em chapas 

de compensado laminado de 12,00 mm afixados com pregos em sarrafos e guias de eucalipto na 

horizontal. A altura do tapume será a maior medida comercial das chapas, ou seja, 2,20 metros. A 

alteração de material para o tapume deverá ser aprovada pela fiscalização;  

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

escorregadio na área da circulação e na entrada da escola, e também pelo fato do contrapiso ter cedido 

(Figura 29); 

 

Figura 29: Detalhe do piso na entrada da escola junto à Secretaria 
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 Esses serviços visam à garantia do uso das instalações da escola dentro da normalidade e segurança; 

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

de possibilitar a continuidade dos serviços;  

 Deverá ser removido todo o revestimento cerâmico do piso da circulação e entrada da escola até as 

soleiras das portas para possibilitar a execução de novo revestimento do piso no térreo e no pavimento 

superior; 

 No térreo também deverá ser removido o contrapiso sob o piso em toda a área; 

 No pavimento superior também deverá ser removida a argamassa de assentamento do piso, para 

possibilitar o nivelamento da base do contrapiso;  

 Também no térreo executar o ajuste na inclinação do tubo da rede pluvial existente sob o piso, instalando-

se nova tubulação CL8 DN 100 mm sob o piso para o perfeito escoamento com conexão na saída já 

existente sob o passeio para o sentido da sarjeta.   

 

4.2. CONTRAPISO E REVESTIMENTO CERÂMICO  

 

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

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

 No pavimento superior, para a obtenção de uma base uniforme e em nível para o novo piso, deverá ser 

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

para o assentamento do novo piso em toda a área de circulação; 

 Quando da execução do piso no térreo, efetuar os arremates junto ao espelho do contrapiso coincidente 

com o piso e o desnível com o pavimento do pátio em toda a extensão com massa única, regularizando-

se com desempeno e feltro;     

 Considerando que o piso no térreo cedeu ao longo do tempo, deverá ser executada uma esteira em 

malha de ferro 4,2 mm com espaçamento de 10 x 10 cm em toda a área do piso sobre leito de brita com 

5 cm; 

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

antiderrapante externo sujeito à lâmina de água, com as peças nas dimensões 0,60 x 0,60 m, e aplicado 

com argamassa colante de 1ª qualidade ACIII, para a perfeita aderência, pois há incidência de chuvas 

sobre o piso na circulação;  

 O piso deverá ter caimento adequado de forma a permitir escoamento das águas de limpeza para a área 

externa e para o pátio, onde existem as caixas coletoras pluviais e para os dutos de saída no peitoril; 

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

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

alinhamento e espaçamento com o emprego de espaçadores plásticos; 

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

 As rampas para PCD deverão ser executadas do próprio piso junto às portas de acesso às salas do 

pavimento térreo, considerando-se a inclinação conforme a NBR 9050; 

 Na circulação do pavimento superior o piso será colocado na coincidência com a face inferior das soleiras 

das portas, com desnível para a circulação (Figura 30);  

 

 

 

 

 

 



 
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  

 

Página 33 de 65 

 

Figura 30: Detalhe do piso na circulação do segundo pavimento 

 
 

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

 Ao final deverá ser realizada a limpeza dos revestimentos cerâmicos. 

          RODAPÉ: 
 Onde o piso coincidir coma parede rebocada assentar o rodapé do mesmo material porcelanato com 10 

cm de altura, serrado com disco de corte refratário sendo assentado com argamassa industrializada para 
porcelanato em alinhamento com a junta do piso, perfazendo o acabamento entre o piso e a parede; 

 Para a perfeita aderência em toda a extensão de fixação do rodapé, deverá ocorrer o apicoamento na 
base da parede para a remoção completa da tinta. 

 
4.3. SOLEIRAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO  

 

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

soleira de granito polido com 0,15 m de largura aproximadamente e em toda a largura dos vãos. Os pisos 

das salas serão substituídos oportunamente;  

 Ao final do piso coincidente com o piso externo no térreo, as soleiras terão a largura de 20,00 cm, para 

fins de harmonia de acabamento; 

 A soleira na entrada da escola coincidente com o pavimento do passeio será de 20,00 cm com ranhuras 

longitudinais para evitar que o piso de granito fique escorregadio no local, por se tratar de área sujeita à 

incidência de chuvas; 

 Para essa soleira coincidente com o piso de concreto reguado do passeio, executar o corte retilíneo do 

piso de concreto com serra para cortes em concreto para fins de harmonia de acabamento;   

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

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

a soleira sob a parte inferior do marco; 

 Remover o piso nas soleiras das portas das salas de aula com disco de corte, e rebaixar o contrapiso na 

seção da soleira; 

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

piso de porcelanato; 

 Em todas as emendas coincidentes do novo piso com o piso remanescente, deverão ser instaladas 

soleiras de granito com largura de 10,00 cm; 
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 Conforme projeto, na junta de dilatação no pavimento térreo e pavimento superior da edificação, as 

soleiras de granito serão de 10,00 cm e instaladas em ambos os lados da junta de dilatação; 

 Para evitar a infiltração das águas da chuva, bem como das águas de limpeza na junta de dilatação entre 
os prédios no piso do 2º pavimento, a mesma deverá ser tratada mediante a utilização de produto 
específico para uso em juntas de dilatação; 

 Deverá ser realizada a limpeza da junta de dilatação junto ao piso acabado, utilizando-se escovas e 
espátulas de aço e, caso constatada a necessidade, outros equipamentos apropriados e específicos para 
tal fim; 

 O reparo será executado aplicando-se selante elástico na tonalidade cinza claro, monocomponente, que 
cura com a umidade do ar, à base de poliuretano, adequado para juntas de movimentação em aplicações 
internas ou externas, fornecido em cartucho com aproximadamente 310 ml, tipo Sikaflex 1A ou 
equivalente; 

 Na junta entre as paredes dos prédios e no forro deverá ser instalado perfil de alumínio com largura de 
5 cm na cor branca, fixo em um lado através de buchas e parafusos para a livre movimentação na junta.  

 
5. REPARAÇÃO DAS PLAQUETAS DAS PAREDES EXTERNAS E CIRCULAÇÃO 

 
 Por se tratar de trabalhos em altura, todos os serviços deverão ser realizados envolvendo a utilização de 

andaime para fins de segurança na execução dos serviços; 
 Preliminarmente aos trabalhos, a área onde os trabalhos serão realizados deverá ser isolada para evitar 

o risco de acidentes com os alunos e professores da escola;  
 As plaquetas de revestimento das paredes que estão sem aderência deverão ser totalmente removidas 

em vários locais da fachada e na circulação devido ao risco de acidentes caso ocorra a queda das 
plaquetas, considerando-se a execução conforme a área indicada em planilha (Figura 31); 

 

Figura 31: Detalhe das plaquetas com descolamento 

 
 

 Na área onde ocorrer a remoção das plaquetas deverá ser executado novo assentamento, considerando-
se a execução em plaquetas de mesma dimensão e tonalidade das plaquetas existentes para a harmonia 
no acabamento; 

 Deverá ser executado o emboço prévio nos locais onde se constatou a necessidade, previamente ao 
assentamento das novas plaquetas; 

 Refazer o emboço como base para assentar as novas plaquetas com argamassa regular CA-AR 1:5 
+20% ci externo; 
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 As plaquetas serão assentadas com argamassa colante industrial de uso externo AC III de primeira 
qualidade, fornecida embalada em saco com 20 kg; 

 O rejuntamento deverá ser realizado com argamassa com cimento e areia fina, devendo ser executada 
com a técnica adequada;    

 Ao final deverá ser realizada a limpeza das plaquetas para o perfeito acabamento dos serviços. 
 

6. INTALAÇÃO DE NOVAS TAMPAS NAS CAIXAS PLUVIAIS DO PÁTIO 
 

 Conforme projeto, na área do pátio onde existem as caixas pluviais, deverão ser removidas um total de 
11 (onze) tampas quebradas das caixas pluviais; 

 Deverá ser removida a argamassa de fixação das caixas para possibilitar a retirada das tampas; 
 Instalar novas tampas em concreto armado pré-moldado vazada do tipo grelha com espessura de 10 cm 

e de dimensão 50 x 50 cm, em perfeito nível com o pavimento do pátio (Figura 32); 
 

Figura 32: Modelo de grelha em concreto pré-moldado 

 
 Ao final do assentamento executar a fixação e vedação com argamassa única mediante o rejuntamento 

no pavimento, realizando-se todos os arremates necessários para o perfeito acabamento. 
 

7. REFORMA EM SALA DEPÓSITO NO TÉRREO 
 

7.1. SUBSTITUIÇÃO DO PISO  
 

7.1.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  
 

 Conforme projeto, reformar a sala depósito do térreo para melhor uso, e pela precariedade atual da sala 
(Figura 33); 

 
Figura 33: Detalhe da sala para a reforma 
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 A reforma da sala será executada conforme projeto em anexo, a fim de remover o piso cerâmico e 
argamassa de assentamento da Sala devido à precariedade do atual revestimento; 

 Deverá ser removido todo o revestimento cerâmico do piso da sala até a soleira da porta para possibilitar 
a execução de novo piso; 

 Deverá também ser removida a argamassa de assentamento do piso, para possibilitar o nivelamento da 
base do contrapiso da sala.  

 
7.1.2. REVESTIMENTO NOVO PISO  

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

argamassa de regularização CA-AR média 1:5 com espessura de 2,50 cm como preparo para o 
assentamento do novo piso em toda a área da sala; 

 O piso será em porcelanato padrão a ser utilizado em toda a área da sala conforme projeto; 
 Fornecer e assentar o piso porcelanato acetinado Classe A PEI 5, retificado, antiderrapante, com as 

peças nas dimensões 60 x 60 cm, mesmo padrão que vem sendo utilizado nas escolas do município, em 
tonalidade a ser definida na ocasião da apresentação da amostra no Departamento de Engenharia; 

 O assentamento será com argamassa colante para porcelanato, incluindo rejuntamento com 
argamassa industrializada, aplicado em perfeito esquadro, através do uso de desempenadeira dentada 
e martelo de borracha; 

 Deverão ser utilizados todos os procedimentos descritos para o assentamento de piso; 
 O rejuntamento, cuja tonalidade será definida posteriormente, deverá ser industrializado, em perfeito 

alinhamento e espaçamentos com o emprego de espaçadores plásticos; 
 Fazer os arremates necessários e assentar o porcelanato no corte da parede; 
 Os pisos deverão ser aprovados pela fiscalização da prefeitura encarregada desta obra; 
 Ao final deverá ser realizada a limpeza dos revestimentos cerâmicos. 

 
RODAPÉ: 

 O rodapé deverá ser do mesmo material porcelanato com 10 cm de altura, serrado com disco de corte 
refratário sendo assentado com argamassa industrializada para porcelanato em alinhamento com a junta 
do piso, perfazendo o acabamento entre o piso e a parede; 

 Para a perfeita aderência em toda a extensão de fixação do rodapé, na parede deverá ocorrer o 
apicoamento para a remoção completa da tinta da parede; 

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

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

piso interno da sala em tonalidade a definir, com 0,15 m de largura aproximadamente que comporte a 
largura do marco e em toda a extenso do vão da porta; 

 O granito deverá ser fixado com o uso de argamassa colante AC III; 
 Executar os arremates necessários na soleira junto ao marco para o perfeito acabamento; 
 Deverá ser executado o rejuntamento com a tonalidade semelhante ao piso. 

 
7.2. SERVIÇOS DE PINTURA 

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

em toda a sala, paredes e teto, a fim de revitalizar a sala; 
 Para o perfeito acabamento das paredes, deverá ser executada a raspagem para remoção da antiga 

tinta das paredes, a fim de remover as várias camadas sobrepostas de tinta ao longo do tempo; 
 Executar a regularização com uso de lixa como preparo para o acabamento com tinta acrílica;  
 As superfícies das paredes a serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas, secas, curadas e 

isentas de partículas soltas; 
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 Aplicar 2 (duas) demãos de tinta acrílica semi-brilho nas paredes em tonalidade a ser definida pelo 
Departamento de engenharia, visando à harmonia da pintura, devendo ser aplicadas duas tonalidades; 

 No teto executar duas demãos de tinta acrílica fosca na cor branca; 
 Na porta da sala deverá ser executada a lixação e pintura mediante duas demãos de esmalte sintético 

acetinado na cor branca para revitalização; 
 Instalar novo plafon plástico na cor branca com lâmpada LED potência mínima 10 Watts.   

 
7.3. REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS BASCULANTES NA SALA 

 Conforme indicado em projeto, deverão ser removidas de forma cuidadosa 01 janela de madeira de 
dimensão 0,70 x 0,60 m e 01 de dimensão 0,60 x 0,60 m pelo atual estado de conservação da madeira; 

 A remoção visa a instalação de novas janelas basculantes em alumínio com vidro 4 mm pontilhado; 
 Durante o trabalho de remoção deve-se ter o devido cuidado a fim de minimizar a vibração junto às 

paredes, evitando-se possíveis fissuras no contorno dos vãos; 
 Para a harmonia no acabamento, deverão ser realizados os arremates em todos os vãos para o perfeito 

acabamento e preparo para a pintura; 
 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. Tal procedimento possibilitará a perfeita fixação das novas janelas e a 
vedação, sendo indispensável o perfeito nível e prumo do vão das janelas; 

 Os reparos serão mediante o uso de massa única em todo o requadro com argamassa regular ca-ar 
1:5+20%ci; 

 Assentar pingadeiras de granito polido de espessura 2,5 cm assentadas com AC III com uma saliência 
aproximada de 4 cm em relação à face externa da parede e prolongar-se até a face da parede; 

 Em toda a extensão do peitoril, na parte inferior deverá ser executado um sulco que servirá como método 
para repelir a umidade das chuvas (PINGADEIRA); 

 Para a instalação das pingadeiras deverá ser considerada uma pequena inclinação de 10%, lado externo 
da esquadria, sendo necessária a devida vedação mediante preenchimento através de material vedante 
do tipo silicone anti-mofo e anti-fungo no contorno das esquadrias e vão; 

 Conforme estipulado em projeto, as janelas serão no padrão basculante com vidro do tipo mini boreal 
com espessura de 4 mm com requadro em alumínio por processo de pintura eletrostática a pó (epóxi) na 
tonalidade branca, sendo que as medidas dos vãos deverão ser conferidas no próprio local; 

 As janelas terão a abertura através de haste regulável com alavancas e com estrutura em alumínio com 
acabamento na tonalidade do conjunto (Figura 34). 

 
Figura 34: Detalhe de esquadria basculante 
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 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; 

 Na porta instalar 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. 

 

8. REFORMA EM SALA DO SEGUNDO PAVIMENTO ABAIXO DOS RESERVATÓRIOS 
 

8.1. SUBSTITUIÇÃO DO PISO  
 

8.1.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  
 

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

argamassa de assentamento devido à precariedade do atual revestimento; 

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

a execução de novo piso; 

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

base do contrapiso da sala.  

 

8.1.2. REVESTIMENTO NOVO PISO  
 
 Para a obtenção de uma base uniforme e em nível para o novo piso, deverá ser executada uma 

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

assentamento do porcelanato em toda a área da sala; 

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

antiderrapante, com as peças nas dimensões 60 x 60 cm, mesmo padrão que vem sendo utilizado nas 

escolas do município, em tonalidade a ser definida na ocasião da apresentação da amostra no 

Departamento de Engenharia; 

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

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

e martelo de borracha; 

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

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

alinhamento e espaçamentos com o emprego de espaçadores plásticos; 

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

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

 Ao final deverá ser realizada a limpeza dos revestimentos cerâmicos. 

 

RODAPÉ: 

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

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

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

 Para a perfeita aderência em toda a extensão de fixação do rodapé, deverá ocorrer o apicoamento na 

base da parede para a remoção completa da tinta; 

 A técnica de assentamento será a mesma utilizada para o assentamento dos pisos.  
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SOLEIRA: 
 Sob a porta de entrada da sala deverá ser assentada uma soleira de granito coincidente com o nível do 

piso interno da sala com 0,15 m de largura aproximadamente que comporte a largura do marco e em 
toda a extenso do vão da porta; 

 O granito deverá ser fixado com o uso de argamassa colante AC III; 
 Executar os arremates necessários na soleira junto ao marco para o perfeito acabamento; 
 Deverá ser executado o rejuntamento com a tonalidade semelhante ao piso. 

 
8.2. SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA 

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

em toda as paredes, a fim de revitalizar a sala de aula; 

 Deverá ser realizado o serviço de remoção da lousa escolar para que sejam realizados os serviços de 
restauro nas paredes e a nova pintura de acabamento, recolocando-se a lousa ao final;  

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

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

 Reparar as trincas da parede com massa do tipo “tapa-trinca” que não retrai após a secagem, para o 

perfeito acabamento posterior da pintura;   

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

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

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

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

divididas acima e abaixo do rodameio; 

 Deverá ser fixado um rodameio em madeira cedro ou angelim com largura de 10,00 cm com quinas 

boleadas para a proteção da parede contra danos; 

 O acabamento do rodameio será mediante a aplicação de fundo para madeira e de duas demãos de 
esmalte sintético acetinado na tonalidade branca com prévia lixação das faces aparentes. 

 
8.3. SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE PVC 

 
 Será removida a totalidade do forro de PVC e o madeiramento de sustentação (Figura 35); 

 
Figura 35: Detalhe do forro de PVC 
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 Será executada nova sustentação do forro em madeira de eucalipto tratada e autoclavado, devendo o 
forro ser executado em perfeito nível e fixação de sustentação com guias na parede; 

 Deverá ser executado o forro parcial em réguas de PVC na cor branca, incluindo roda-forro na mesma 
tonalidade e padrão do forro; 

 Executar alçapão para possibilitar o acesso aos reservatórios, localizado acima da porta da sala. 
 

8.4. SERVIÇOS ELÉTRICOS 
 
 Considerando a remoção do forro e madeiramento, especial cuidado deverá ser dispensado para toda a 

fiação para a energia da rede de iluminação e de ventiladores; 
 Executar novos pontos de luz no novo forro de PVC com lâmpada LED potência mínima de 10 Watts, 

completa com plafon envolvente na cor branca; 

 Substituir o interruptor da sala e todas as tomadas face à precariedade dos atuais equipamentos; 

 Serão instaladas novas tomadas com espelho em novo padrão ABNT nas caixas existentes de 2 x 4 em 

material plástico para corrente de 10 A; 

 Reinstalar os ventiladores na posição original do forro ao final dos serviços.  
 

8.5. SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DA ENTRADA DA SALA  
 

 Remover a porta da sala e marco para substituição; 

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

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

requadro em todo o contorno do vão 

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

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

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

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

(Figura 36); 

 
      Figura 36: Modelo de porta maciça 
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 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; 

 Na porta da sala deverá ser executada a lixação prévia, aplicação de fundo e duas demãos de esmalte 
sintético acetinado na cor branca.  

 
9. SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS NA FACHADA LADO LESTE E NORTE 

 
9.1. RETIRADA DE ESQUADRIAS 
 

 Para possibilitar os serviços a empresa deverá fazer uso de andaime, utilizando todos os equipamentos 
necessários para a segurança dos operários;  

 A empresa deverá remover cuidadosamente, a fim de evitar acidentes face à presença de vidros, um 
total de 20 unidades com dimensão 2,35 x 0,90 m e 1 unidade de dimensão 0,60 x 0,60 m (Figura 37); 

 
Figura 37: Detalhe de janelas a serem removidas 

 
 

 A remoção visa a instalação posterior de novas janelas de correr em vidro temperado de espessura 8 mm 
incolor com estrutura em alumínio com acabamento na tonalidade branca por processo de pintura 
eletrostática; 

 A janela de dimensão 0,60 x 0,60 m e a grade será no modelo maxim ar com vidro de 5 mm pontiado, 
sendo a grade pelo lado interno e com requadro em alumínio; 

 Durante o período que o vão permanecer sem a esquadria, considerando a impossibilidade de instalação 
da nova esquadria simultaneamente com a retirada das esquadrias no mesmo dia, deverão ser utilizadas 
chapas de compensado para a vedação e segurança da escola, considerada a hipótese de chuvas e 
ventos, deverá ser prevista, ainda, a proteção com lona como método para evitar a entrada de água da 
chuva no interior das salas onde ocorrerá a substituição; 

 A substituição para as janelas de correr ocorrerá nos locais conforme projeto, na sequência de substituição 
das esquadrias de madeira deterioradas pela ação do tempo; 

 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; 
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 Durante o trabalho de remoção deve-se ter o devido cuidado para minimizar a vibração junto às paredes. 
 
9.2. REPAROS NOS VÃOS 

 
 Para a harmonia no acabamento, deverão ser realizados os arremates em todos os vãos para o perfeito 

acabamento e preparo para a pintura; 
 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. Tal procedimento possibilitará a perfeita fixação das novas janelas e a 
vedação, sendo indispensável o perfeito nível e prumo do vão das janelas; 

 Os reparos serão mediante o uso de massa única com argamassa regular ca-ar 1:5+20%ci; 
 Em todos os vãos serão removidos os atuais peitoris de cerâmica que servem de pingadeira, para 

reinstalação de novos peitoris em granito polido. 
 

9.3. PINGADEIRAS (Peitoris) 
                                                                  

 Em todos os vãos serão removidas as atuais pingadeiras de cerâmica para reinstalação de novos peitoris 
em granito polido; 

 As novas pingadeiras serão de granito polido de 25,00 cm de largura, espessura 2,5 cm e deverão ser 
assentadas com AC III com uma saliência de aproximadamente 4 cm em relação à face externa da 
parede e prolongar-se até a face da parede interna para a garantia da estanqueidade, ocupando toda a 
largura da parede, além de prolongar-se cerca de 5,00 cm para ambos os lados do vão (figura 38); 

 
Figura 38: Detalhe da pingadeira de proteção nas laterais do vão 

 

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

para repelir a umidade das chuvas (PINGADEIRA); 
 Para a instalação das novas pingadeiras deverá ser considerada uma pequena inclinação de 10%, lado 

externo da esquadria, sendo necessária a devida vedação mediante preenchimento através de material 
vedante do tipo silicone anti-mofo e anti-fungo, que evitará o escurecimento do produto ao longo do 
tempo; 

 Ao final da fixação das novas pingadeiras de granito, realizar o arremate e o acabamento abaixo das 
pingadeiras com as mesmas plaquetas existentes para a harmonia de acabamento, reassentando-se as 
plaquetas com argamassa colante de uso externo AC III com a técnica adequada;  

 O acabamento com vedante e o declive evitará o acúmulo de água das chuvas junto ao peitoril. 
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9.4. INSTALAÇÃO DE NOVAS ESQUADRIAS 
 
 As novas esquadrias serão confeccionadas conforme projeto e serão instaladas no modelo com 02 folhas 

de correr e 02 folhas fixas nas laterais, fabricadas em vidro temperado de espessura 8 mm com estrutura 
em alumínio com acabamento na tonalidade branca por processo de pintura eletrostática, sendo que as 
medidas dos vãos deverão ser conferidas pela empresa executante no próprio local; 

 Os perfis em alumínio juntamente com os vidros devem garantir a rigidez da esquadria; 
 A fixação será executada diretamente nos vãos acabados, utilizando-se parafusos em aço inoxidável e 

buchas, com bitola e comprimento compatíveis com a esquadria considerada;  
 As duas partes móveis deverão ser dotadas de mecanismo de fechamento próprio na parte central, a fim 

de garantir a perfeita vedação da estrutura através do mecanismo de fechamento, que serão os 
puxadores de alumínio para possibilitar o deslizamento dos vidros móveis, considerando como parâmetro 
o modelo do mecanismo de fechamento das novas esquadrias já instaladas em várias escolas do 
município (Figura 39); 

 
Figura 39: Detalhe de modelo padrão de fechadura 

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

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

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

 Na junção dos dois vidros móveis também deverá existir perfil de alumínio com filete de feltro, de modo 
a garantir a perfeita vedação entre eles (Figura 40); 

 
Figura 40: Detalhe de modelo padrão de fechadura e vidros 
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 Todo o conjunto da esquadria de alumínio e vidros deverá ter garantia da vedação contra a passagem 
de ventos bem como perfeita vedação contra a ação de chuvas com incidência simultânea de ventos; 

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

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

 Os dois vidros móveis, quando fechados, deverão ter um transpasse de no mínimo 8 cm em cada lado, 
em relação às arestas das seções fixas dos vidros. 

 
9.5. GRADES EM ALUMÍNIO 
 

 As novas janelas serão dotadas de grades em alumínio em todo o vão pelo lado externo conforme 
projeto, com barras de alumínio de bitola 3/4" de seção redonda fixadas no vão a fim de garantir a 
segurança dos alunos;  

 As barras verticais terão espaçamento de 10 cm entre as mesmas (medidas no eixo); 
 Entre a verga e o peitoril, considerar o uso de 02 (duas) barras horizontais em seção tubo quadrado com 

furos passantes para as barras verticais; 
 A grade deve ser colocada de forma que permita a abertura de todas as partes móveis das esquadrias, 

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

 As barras de alumínio terão o mesmo acabamento da esquadria, pintura eletrostática na tonalidade 
branca, para a harmonia do conjunto; 

 A fixação da grade deverá ocorrer nas quatro faces do vão das janelas; 
 Após a fixação das grades, o furo do quadro da grade que servirá para inserir os parafusos deverá ser 

tamponado com tampa plástica na cor branca para harmonia do acabamento (Figura 41).  
 

      Figura 41: Modelo de janela, grade em alumínio e das pingadeiras  

                
 

9.6. PINTURA 
 

 Para melhor acabamento nas paredes junto aos vãos, a pintura dos vãos deverá ser realizada antes da 
instalação e da vedação com silicone na esquadria, considerando que o produto silicone junto à alvenaria 
não possibilita a aderência de pintura; 

 A pintura será realizada nos vãos abrangendo parte das faces das paredes interna e vãos das salas no 
local onde serão instaladas as novas esquadrias, inclusive junto ao local de assentamento do peitoril em 
sua parte inferior com a alvenaria; 
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 Inicialmente será aplicada uma demão de selador acrílico pigmentado sobre o reboco que servirá de reparo 
do vão; 

 Posteriormente serão aplicadas 2 (duas) duas demãos de tinta acrílica semi brilho exterior/interior na 
tonalidade existente, para a harmonia de acabamento com a pintura existente. 

 
10. REPAROS NO TELHADO DA COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS DE FUNILARIA  

 
10.1. REPAROS NO TELHADO 

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

para fins de segurança na execução dos serviços; 
 Para evitar a sobrecarga pontual sobre o telhado, durante a realização dos serviços deverão ser 

utilizadas tábuas de 0,30 m x 1/2" sobrepostas sobre as telhas;  
 Deverá ser utilizada lona plástica preta 150 micras para a proteção na área de intervenção, para evitar 

transtornos e danos na rede elétrica por infiltração durante a etapa em que o telhado estiver descoberto; 
 A avaliação e os trabalhos deverão ocorrer em toda a área de intervenção do telhado e paredes no 

entorno dos reservatórios para que cessem as infiltrações pelas paredes e para o interior da edificação 
sobre a laje, quando ocorrem precipitações intensas (Figura 42); 

 

Figura 42: Detalhe da cobertura da escola 

 
 

 Instalar novas telhas no mesmo modelo das telhas existentes, fibrocimento de espessura 6 mm, para a 

harmonia de acabamento no telhado e para o perfeito encaixe nas terças e ripas;  

 O serviço deverá ser finalizado com o perfeito encaixe das telhas para evitar infiltração pelas chuvas; 

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

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

 As cumeeiras de fibrocimento danificadas pela ação de ventos também deverão ser substituídas; 

 Substituir 4 guias de 10 cm, utilizando guias de madeira de eucalipto de boa qualidade, devidamente 

aparelhadas, sem apresentar rachaduras, empenos e outros defeitos, necessárias para a realização dos 

serviços, considerando que parte do madeiramento que sustenta o telhado está comprometido; 

 Ao final da substituição das telhas e cumeeiras, as cabeças dos parafusos deverão ser selados para 

evitar a entrada de chuva nos pontos de perfuração dos parafusos, utilizando-se vedante do tipo mastique 

aderente a telhas de fibrocimento, específico para este fim.   
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10.2. SERVIÇOS NA CASA DOS RESERVATÓRIOS E NAS PROXIMIDADES 
 

10.2.1. SERVIÇOS PARA RESTAURAR A PLATIBANDA E SUBSTITUIR JANELA  
 
 Para possibilitar os serviços, o reservatório deverá ser removido momentaneamente, assim como as 

conexões de abastecimento de água, refazendo-se a reinstalação e conexões ao final dos serviços; 
 As faces das paredes externas, internas e fundo da laje deverão ser limpas previamente com o uso de 

jato de alta pressão de ar e água. O serviço deverá ser executado com cuidado para evitar danos ao 

telhado no local (Figura 43); 

 

               Figura 43: Detalhe das paredes no entorno do reservatório 

 
 

 Para a remoção de resíduos aderidos à laje, deverão ser utilizadas escovas e espátulas de aço; 

 Deverá ser executada a raspagem e remoção das partículas e partes soltas para fins de execução de 

novo revestimento nas paredes; 

 Deverá ser removida a capa de chapa sobre a platibanda para possibilitar a impermeabilização posterior 

com fibra de vidro; 

 A limpeza deverá ocorrer na laje de base de apoio do reservatório, nas faces laterais internas e parte 

superior das paredes (platibanda), onde também há vegetação, para possibilitar a perfeita 

impermeabilização da laje e paredes mediante fibragem; 

 A raspagem tem a finalidade de eliminar a umidade e a presença de vegetais no local para possibilitar o 

preparo da base para a nova “impermeabilização”; 

 Previamente aos serviços de fibragem para impermeabilizar a base de apoio dos reservatórios, face 

interna e face superior da platibanda, deverão ser realizados todos os reparos necessários em trincas 

mediante o uso de argamassa única, aguardando-se a respectiva cura da argamassa;   

 Os reparos serão executados mediante regularização da superfície com o uso de argamassa única de 

argamassa regular CA-AR 1:4+20% CI, em camada suficiente com a finalidade de eliminar a porosidade 

surgida pelo desgaste ao longo do tempo, a fim de tornar a superfície novamente lisa para as 

intervenções; 

 Para nova pintura das 4 faces das paredes externas da platibanda do reservatório e das paredes junto 

aos beirais, as externas que abriga o reservatório deverá ter o devido acabamento também como massa 

única nas partes que necessitam ser reparadas, onde o emboço está desagregando; 

 Remover a janela de 60 x 60 cm precária de madeira abaixo da laje do reservatório (Figura 44); 
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Figura 44: Detalhe das paredes no entorno do reservatório 

 

 Instalar nova janela do tipo maxim-ar em material alumínio na cor branca; 
 Utilizar vidro de 4 mm liso na janela, realizando-se a devida vedação com PU no contorno da esquadria; 
 Como acabamento final nas platibandas do reservatório, realizar a pintura das paredes externas 

mediante uma demão de selador acrílico pigmentado e duas demãos de tinta acrílica semi brilho exterior 
do tipo Premium de 1ª qualidade; 

10.2.2. RESTAURAÇÃO DE PLATIBANDA, BEIRAIS E NA JUNÇÃO DOS TELHADOS 

 Para reparar o concreto desagregado da platibanda coincidente com o beiral deverá ser removido o 
concreto de forma manual, removendo-se todas as partes soltas (Figura 45); 

 
Figura 45: Detalhe do concreto desagregado

 
 

 Deve-se ter cuidado para os reparos estruturais quando da remoção parcial do concreto para possibilitar 

a reparação do concreto e armadura; 

 Para possibilitar os serviços remover momentaneamente as telhas, calhas e algerosas; 
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 Conforme projeto, nos locais de intervenção assentar novas telhas, calhas e algeroz ao final dos serviços 
de restauração das seções do concreto e revestimento;  

 Deverá ser executado o apicoamento das faces do concreto, ampliando-se a zona afetada com razoável 
margem e cuidando para que todo o entorno da peça fique exposto na parte afetada; 

 Deverá ser eliminado a seção afetada do concreto por completo, retirando-se a corrosão da armadura 
através de escovação manual, limpeza de resíduos de concreto, óleos, poeira; 

 Após a escovação e remoção total de resíduos e do pó remanescente da armadura, deverá ser aplicado 
o produto gerador de barreira química elaborado à base de resina sintética com cromato de zinco, 
oferecendo alto poder de inibição contra corrosão, inclusive em ambientes com atmosfera bastante 
agressiva como as regiões litorâneas do tipo Armatec ZN, PCF, etc.; 

 O produto permitirá proteger e recobrir a armadura exposta com um filme impermeável de grande 
aderência com secagem rápida e de grande durabilidade; 

 O produto irá estancar o processo de corrosão da armadura mediante a pintura de proteção da armadura, 
devendo ser aplicado entre duas e três demãos, conforme o estágio da corrosão constatada;  

 A reposição da seção do concreto será mediante o uso de graute estrutural fck 40 MPa; 
 Para possibilitar a aderência do graute com o concreto do pilar deverá ser utilizado, sobre todas as faces 

dos pilares na área de intervenção, produto aderente para a coesão entre os materiais, graute e concreto; 
 Executar formas de compensado resinado para definir e delimitar a seção do concreto, para o perfeito 

acabamento na desforma, executadas em perfeito alinhamento e prumo; 
 Nas formas deverá ser aplicado o desmoldante antes do preenchimento com graute para facilitar a 

desforma e para melhor acabamento; 
 Após a desforma as faces não serão rebocadas, por isso deve-se cuidar o estado e o travamento das 

formas para que ocorra uma boa desforma e com o uso de espaçadores; 
 Ao final dos serviços, após a cura e previamente aos serviços de pintura, nas faces desformadas dos 

pilares deverá ser aplicada uma demão de nata de cimento em todas as faces; 
 Aplicar 2 (duas) demãos de selador e 2 (duas) demãos de tinta acrílica semi-brilho na cor concreto; 
 No beiral coincidente com a emenda das edificações deverá ser realizada a restauração do revestimento, 

mediante prévia limpeza com jato de alta pressão de ar e água (Figura 46); 
 

Figura 46: Detalhe do beiral para restaurar 

 

 Para possibilitar nova pintura, o revestimento desagregado dos beirais e platibanda deverá ter o 
acabamento como massa única; 

 Em todas as partes reparadas de concreto e, beirais e platibanda executar uma demão de selador acrílico 
pigmentado como base para a pintura visando ao perfeito acabamento; 
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 A pintura de acabamento será mediante aplicação de duas demãos de tinta acrílica semibrilho exterior 
de primeira linha Premium em tonalidade a ser definida pelo Departamento de engenharia, visando à 
harmonia da pintura da escola; 

 Conforme indicado em projeto, instalar novas calhas em alumínio com corte 40 cm; 
 Instalar novas algerosas em material alumínio no local considerando-se corte de 25 cm no local; 
 Também deverá ocorrer o ajuste das telhas, instalando-se novas telhas de fibrocimento 6 mm, 

prolongando-se a telha com uma onda sobre a face dos beirais para fins de proteção, considerando que 
a telha atual não protege de forma eficaz os beirais, com a finalidade de aumentar o beiral para melhor 
a proteção contra o intemperismo diretamente na face do beiral; 

 O serviço deverá ser finalizado com o perfeito encaixe das telhas sobre as calhas e sob as algerosas 
para evitar infiltração pelas águas da chuva; 

 Fixar e aplicar selante na coincidência das chapas de alumínio com as paredes. 
 

10.2.3. REVESTIMENTO PARA IMPERMEABILIZAR POR PROCESSO DE FIBRAGEM 
 
 Previamente aos serviços de fibragem, a superfície da laje deverá estar limpa e isenta de qualquer 

resíduo que prejudique a aderência e isolamento da superfície; 
 Os serviços são necessários para restabelecer a impermeabilização que está deficiente sobre a laje, e 

tem a finalidade de eliminar a infiltração e umidade abaixo da laje e junto às paredes de proteção, 
constatadas durante a ocorrência de chuvas mais intensas e prolongadas; 

 A execução com fibra de vidro permitirá a proteção por membrana para fins de impermeabilização própria 
para lajes de cobertura expostas ao intemperismo (Figura 47); 

 
Figura 47: Detalhe do local a ser impermeabilizado 

 
 

 Para a proteção da base de apoio do reservatório e das faces laterais será utilizada a fibra de vidro 
moldada in loco, assim como ocorre a fibragem em reservatórios de água potável ou paredes de piscinas; 

 Conforme já mencionado, os reparos prévios necessários deverão ser executados com argamassa única, 
aguardando-se a respectiva cura;  

 Sobre a laje, nas faces laterais internas e face superior da platibanda será moldada uma manta de fibra 
de vidro com resina a base d’água específica, a fim de impedir a absorção de água pela superfície e 
evitar os problemas de umidade que vem ocorrendo; 

 O serviço para impermeabilizar as superfícies será o de fibragem com fibra de vidro, incluindo de uma a 
duas demãos de gel branco ou cinza isofitálico; 

 Serão executadas de duas a três demãos de fibra até a moldagem de uma superfície lisa, sem qualquer 
rugosidade ou trincas e extremamente lisa ao final dos procedimentos;  
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 A aplicação para a moldagem da fibra deverá ocorrer em dias de tempo seco e sem umidade; 
 A moldagem deverá ocorrer em toda a superfície da laje e nas paredes laterais de proteção (platibanda) 

em toda a sua extensão, incluindo-se a face superior da superfície da platibanda, estendendo-se pela 
face externa da platibanda em cerca de 5,00 cm;  

 Especial cuidado para execução deverá ser dispensado à proteção junto à borda da seção de 
escoamento das águas, a fim de evitar a infiltração de água entre a superfície da laje e as bordas da 
seção de escoamento, bem como nos bocais dos dutos de escoamento. 

 
10.2.4. SERVIÇOS DE FUNILARIA    

 
 Conforme projeto geral para a proteção do telhado, onde o telhado encontrar as paredes de alvenaria 

deve ser fornecida e instalada algeroz de chapa de alumínio corte 40, incluídas as devidas dobras na 
chapa e fixadas de forma adequada, em substituição às atuais algerosas precárias; 

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

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

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

 As atuais capas existentes sobre a platibanda também deverão ser seladas nas emendas, executando-
se novas fixações da capa na alvenaria, considerando que as capas ainda protegem a alvenaria de forma 
eficaz, bastando a realização dos serviços de selagem e nova fixação; 

 Os serviços de pintura deverão abranger também os forros do segundo pavimento abaixo do telhado e 
beirais, que após os reparos do telhado deverão ser raspados para o acabamento com pintura acrílica; 

 As superfícies a serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas, secas e isentas de partículas soltas; 
 Nas faces das paredes reparadas deverá ser aplicada uma demão de selador acrílico pigmentado; 
 A pintura de acabamento será mediante aplicação de duas demãos de tinta acrílica semibrilho exterior 

de primeira linha Premium em tonalidade a ser definida pelo Departamento de engenharia, visando à 
harmonia da pintura da escola. 

 Conforme projeto, deverão ser substituídas as calhas precárias de condução pluvial; 
 Os serviços foram considerados necessários face a infiltração quando da ocorrência de precipitação 

intensa, considerando que as atuais calhas estão deterioradas, causando infiltração para a laje abaixo 
do telhado (Figura 48); 

 
Figura 48: Detalhe de calha sobre o telhado 
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 Ao longo do trecho da calha existem furos e emendas sem vedação. O que contribui para o agravamento 
do problema é o tipo de material utilizado na confecção da calha, constituído de chapa galvanizada; 

 Os serviços serão executados em toda a área nas águas das imediações de instalação da calha, nos 

locais conforme indicado em projeto; 

 Deverá ser removida a primeira fiada de telhas de cada água do telhado para possibilitar os serviços de 
remoção e instalação da nova calha; 

 Deverá ser removida a atual calha que está precária e ainda confeccionada em chapa galvanizada; 
 Conforme projeto, instalar nova calha e bocais em toda a extensão do telhado conforme indicado em 

planilha em alumínio com seção aumentada com 50,00 cm para possibilitar as dobras da chapa com 

seção compatível de coleta, tanto na altura quanto na largura da calha, para a coleta das águas com 

escoamento correto; 

 Conforme indicado em projeto, instalar nova calha e bocais em toda a extensão do telhado conforme 

indicado em planilha em alumínio com seção aumentada com corte de 60,00 cm; 

 Para evitar a entrada da água da chuva com incidência de vento, a calha deverá ser profunda, 
confeccionada com altura mínima de 15 cm em relação a face inferior da onda baixa da telha, com as 
devidas dobras para o escoamento das águas com segurança. Dessa forma, a nova calha será rebaixada 
e alargada em relação à atual; 

 Todos os pontos de fixação da chapa e emendas, que serão transpassadas, e nos rebites de fixação das 
chapas deverão ser devidamente vedados com material vedante específico para o material alumínio, que 
seja durável e que não sofra ressecamento pela ação dos raios solares para evitar as infiltrações pela 
ação das chuvas nesses pontos; 

 Juntamente com a calha deverão ser refeitos novos "bocais" com diâmetro de 100 mm em material 

alumínio ao final de cada extremidade da calha em sua parte mais baixa, e nos locais dos atuais bocais, 

para o encaixe dos tubos de descida; 

 As calhas serão instaladas apoiadas em caibros de madeira de eucalipto tratado autoclavado, aplainado, 

seco e sem empenos de seção 5 x 5 cm em toda a extensão da calha, em ambos os lados; 

 Recolocar as telhas de forma recuada ao final dos serviços, utilizando-se novos parafusos em aço 

galvanizado de 5/16” x 110 mm completos com arruela de metal e arruela vedante de borracha; 

 As telhas precárias que serão removidas deverão ser substituídas por novas telhas em fibrocimento com 

espessura 6,00 mm em quantidade conforme planilha, reassentando-se as telhas reutilizáveis quando 

da remoção; 

 Executar os ajustes do telhado para que as extremidades das telhas fiquem posicionados para o interior 
da calha, a fim de evitar infiltrações pela lateral da calha; 

 Reinstalar os tubos de descida de PVC CL8 DN 100 mm nos bocais; 
 Instalar joelho também em PVC CL8 DN 100 mm nas saídas dos bocais; 
 Executar a instalação dos tubos de descida e a devida vedação no entorno, fixando-se os tubos de 

descida com abraçadeiras de 4” junto à parede. 

 Ao final dos serviços, as cabeças dos parafusos deverão ser selados para evitar a entrada de chuva nos 
pontos de perfuração dos parafusos, utilizando-se vedante do tipo mastique aderente em telhas de 
fibrocimento, específico para este fim.  

 
11. REFORMA NO REFEITÓRIO, DESPENSA E ÁREA DE SERVIÇO  

 

11.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
 

 Seguindo-se o projeto apresentado, executar remoção e demolição na área de intervenção mantendo-
se para a reforma o atual layout na área; 

 Executar a reforma manual e mecanicamente com rompedores, dentro da mais perfeita técnica, 
tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos desnecessários; 
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 PARA FINS DE SEGURANÇA E EVITAR RISCOS DURANTE A DEMOLIÇÃO DO PISO DA COZINHA, 

ESPECIAL CUIDADO DEVERÁ SER DISPENSADO PARA A TUBULAÇÃO DE GÁS GLP EMBUTIDA 

SOB O PISO PARA EVITAR RISCOS;  

 As paredes da cozinha, refeitório e despensa deverão ter o revestimento cerâmico removido em sua 

totalidade para possibilitar o novo revestimento, uma vez que está sem aderência e para possibilitar as 

adequações da rede elétrica, hidráulica e novo revestimento (Figura 49); 

 

Figura 49: Detalhe do revestimento sem aderência 

 
 

 Deverá ser removida também a argamassa que foi utilizada para assentar a cerâmica existente nas 

paredes. Tal procedimento tem a finalidade de proporcionar uma perfeita aderência da nova argamassa 

de revestimento com o novo revestimento cerâmico que será executado; 

 Nas paredes com pintura deverá ser executado o apicoamento prévio para a adesão da argamassa 

colante com os azulejos; 

 Para o perfeito acabamento de assentamento dos azulejos deverão ser removidas e reinstaladas novas 

guarnições de 7,00 cm (espelhos) do marco das portas que serão mantidas, realizando-se nova pintura 

de acabamento com fundo para madeira e duas demãos de esmalte sintético na cor branco acetinado; 

 Conforme projeto, devido à precariedade do atual piso na área da cozinha, refeitório, despensa e 

lavanderia, será removido todo o piso na área até as soleiras das portas para possibilitar a execução 

de novo revestimento;  

 Também deverá ser demolido o contrapiso existente sob o piso da cozinha, área de serviço e despensa, 

para adequações na rede de esgoto e na rede de gás; 

 As muretas de sustentação do tampo da cozinha com cubas e mureta da área de serviço também serão 

demolidas (Figura 50); 
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Figura 50: Detalhe das muretas de apoio dos tampos 

 
 

 Remover os tampos de granito sobre os balcões que estão em bom estado para reassentamento do 

tampo que será reaproveitado sobre novas muretas de sustentação revestidas ao final dos serviços na 

cozinha; 

 Os tampos dispostos em formato de “U”, também em bom estado, serão reassentados ao final dos 

serviços; 

 Para possibilitar os serviços também serão necessários serviços de marceneiro para a remoção e 

desmontagem dos balcões em bom estado e reinstalação ao final dos serviços;  

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

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

 
11.2. ESQUADRIAS E GRADES 

 
 Conforme projeto instalar no sanitário 01 (uma) porta interna maciça na dimensão de (0,60 x 2,10 m) 

do tipo “kit” com revestimento melamínico acetinado do tipo “laca” na tonalidade branca, com conjunto 

de marco e guarnições de largura 7,00 cm x 1,00 cm de espessura e ferragens. Tal material tem maior 

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

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

ambos os lados, dobradiças e fechadura será fornecido previamente montado e acabado, com as 

dobradiças instaladas previamente em material aço inoxidável, bastando a fixação de todo o kit no vão; 

 Instalar na Despensa 01 (uma) porta maciça interna de 70 cm x 2,10 m completa também no modelo 

padrão Kit com revestimento em melamínico acetinado do tipo “laca” na tonalidade branca, com 

conjunto de marco e guarnições de largura 7,00 cm x 1,00 cm de espessura e ferragens;  

 Instalar porta padrão em cedro maciça externa dupla de 1,30 x 2,10 m na entrada do refeitório completa 

com ferragens em material cedro ou similar. A porta dupla deverá ser dotada de visor através da 

instalação de vidro liso incolor de 5 mm, de dimensão 15 x 80 cm, com molduras de acabamento no 

contorno do vidro, no mesmo padrão das guarnições em ambas as faces das folhas da porta, e conter 

as ferragens para o fechamento da porta dupla; 
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 Na área de serviço instalar porta de correr de 90 x 2,10 m maciça interna de cedro ou similar, completa 
com trilhos, ferragens e acabamentos de instalação; 

 Instalar na porta de correr fechadura tipo bico de papagaio em metal cromado e espelhos completa;    
 Nas demais portas instalar 05 fechaduras externas com cilindro normal com duas chaves, de 1ª 

qualidade com espelho de acabamento padrão para a furação já existente na porta. A maçaneta tipo 
alavanca maciça deverá ser constituída de aço inox e/ou ZAMAC. Não serão aceitas peças em nylon 
na composição da fechadura;  

 Deverá ser removida cuidadosamente a fim de evitar acidentes face à presença de vidros, 02 janelas 
de madeira de 1,50 x 0,60 m existente na Cozinha e Refeitório pelo lado interno do pátio, pois as demais 
estão previstas no item de esquadrias em geral; 

 Instalar 02 novas janelas com estrutura em alumínio modelo de correr com vidro temperado de 8 mm 
padrão das demais previstas com acabamento na tonalidade branca por processo de pintura 
eletrostática; 

 Instalar 02 grades em alumínio com pintura eletrostática na tonalidade branca pelo lado externo em 

todo o vão da esquadria, com barras de alumínio de bitola ¾” de seção redonda fixadas em quadro de 

alumínio. As barras verticais terão espaçamento de 10 cm entre as mesmas. Entre a barra inferior e 

superior do quadro, considerar o uso de 02 (duas) barra horizontal no eixo em seção tubo quadrado 

com furos passantes das barras verticais utilizando-se a mesma seção retangular para o quadro 

externo; 

 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. 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; 

 As fechaduras, puxadores, estrutura do quadro e todas as ferragens para os vidros serão de alumínio 

e na tonalidade branca; 

 Realizar os arremates (requadro) em todos os vãos mediante o uso de massa única com argamassa 

regular ca-ar 1:5+20%ci;  

PINGADEIRA: 

 Os novos peitoris de granito polido serão de espessura mínima de 2 cm e deverão ser instalados com 

uma saliência de aproximadamente 5 cm em relação às laterais do vão da janela e prolongar-se cerca 

de 5,00 cm para cada lado do vão. 

 

11.3. EXECUÇÃO DO PISO 

 

 O novo piso deverá ser executado após a completa remoção do atual piso; 

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

de 5,00 cm como preparo da base; 

 Executar malha de aço 4,2 mm e malha 10 x 10 cm e lona plástica 150 micras; 

 O novo revestimento do piso será o padrão utilizado para toda a reforma; 

 Fornecer e assentar o piso porcelanato retificado antiderrapante de primeira qualidade, com as peças 

nas dimensões 0,60 x 0,60 m, aplicado em dupla camada com argamassa colante AC II para 

porcelanato de 1ª qualidade, no contrapiso e no porcelanato, para a perfeita aderência;  

 O assentamento será em perfeito esquadro, através do uso de desempenadeira dentada e martelo de 

borracha; 

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

alinhamento e espaçamento com o emprego de espaçadores plásticos; 
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 O piso deverá ter caimento adequado de forma a permitir escoamento das águas de limpeza para o 

vão das portas e/ou para os ralos, quando houver; 

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

quanto à sua tonalidade; 

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

devido rejuntamento para acabamento; 

 Na linha da tubulação de gás sob o piso haverá a sinalização para fins de segurança com pastilha 

esmaltada para piso resistente ao desgaste com dimensão 5 x 5 cm aproximadamente;  

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

 Instalar soleiras de granito padrão para toda a reforma em largura de 15,00 cm sob o vão das portas. 

 

11.4. REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAREDES 

 

 Após a remoção dos azulejos deverá ser realizada a regularização das paredes (emboço) com 
argamassa regular CA-AR 1:5 + 7% CI-10 mm (interno), servindo de preparo para o novo revestimento; 

 Fornecer e executar nas paredes da Cozinha, Área de Serviço, Despensa e no sanitário, até o nível do 

teto, o revestimento cerâmico Classe A branco acetinado na posição horizontal, as peças nas 

dimensões 0,30 x 0,60 m, ou equivalente, da marca Eliane, Portobello ou similar; 

 Na área do Refeitório o revestimento com azulejos será executado até o nível de 0,90 m, para a fixação 

do rodameio em madeira como complemento acima do revestimento; 

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

alinhamento e espaçamentos com o emprego de espaçadores plásticos. 

 

11.5. RODAMEIO NO REFEITÓRIO 

 

 Considerando que o revestimento com azulejos em posição horizontal será executado até o nível de 

0,90 no Refeitório, deverá ser fixado um rodameio em madeira cedro ou angelim com largura de 10,00 

cm com quinas arredondadas para a proteção da parede contra danos; 

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

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

massa de acabamento para madeira nos pontos de furação e fixação. 

 

11.6. PINTURA 

 

 Deverá ser restaurada a porta externa de 0,90x2,10 m de saída da cozinha para o pátio, a porta de 
0,90 x 2,10 m de saída da Lavanderia, e a porta dupla de 1,50 x 2,10 do refeitório para a cozinha 
mediante lixação e pintura com 2 demãos de esmalte sintético acetinado; 

 Acentuar as fissuras das paredes e teto com espátula para a aplicação de massa reparadora multiuso; 
 Realizar a lixação em todas as partes a serem reparadas, removendo-se ao final todas as partículas 

soltas para o preparo da pintura; 
 Após a restauração aplicar nas partes reparadas com reboco aparente selador acrílico pigmentado; 
 Em todos os vãos de instalação das novas janelas de alumínio, após o arremate, receberão uma demão 

de selador acrílico pigmentado como base para a pintura; 

 O forro será pintado na totalidade da cozinha, área de serviço e da despensa, aplicando-se duas 

demãos de tinta acrílica fosca interior/exterior na tonalidade branca; 

 Para o acabamento das paredes do refeitório acima do rodameio deverão ser aplicadas duas demãos 

de tinta acrílica interior/exterior do tipo “premium” em tonalidade a ser definida oportunamente; 
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 Todas as portas serão lixadas e receberão fundo branco e duas demãos de esmalte acetinado na 

tonalidade branca; 

 Para fins de harmonia e de acabamento da junção do revestimento de azulejos coincidentes com o teto 

deverão ser fixadas molduras de gesso que deverão ser pintadas igualmente com os tetos.  

 

11.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

 A rede elétrica deverá ser executada considerando-se novos pontos elétricos com caixas de passagem 

4 x 2 em material plástico com tomadas duplas embutidas de corrente 20A ABNT hexagonal 2P + T 

completa com espelho ao lado do tampo e sobre o novo tampo da cozinha, e nos lados externos das 

muretas do tampo em formato de “U”, para o uso de equipamentos elétricos de cozinha; 

 Na parede abaixo do passa-pratos também deverá ser disponibilizado 01 (um) ponto de tomada a 40 

cm do piso e 01 (um) ponto para atender o tanquinho na área de serviço;  

 Toda a instalação deverá ser embutida na parede ou sob o piso com tubulação de PVC do tipo 

mangueira corrugada NBR 5410 de 3/4 mediante execução de canaleta, executando-se a fiação com 

condutores do tipo PIRASTIC ou similar; 

 Serão mantidos os pontos de tomada existentes devendo ser instalados novas tomadas para corrente 

20A ABNT hexagonal 2P + T ABNT hexagonal completa com espelho, com exceção das tomadas 

existentes próximas do fogão que deverão ser extintas;    

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

juntamente com o serviço de novo revestimento da cozinha, deverão ser instalados pontos de tomada 

elétrica também sobre a verga das portas de saída da cozinha para a área externa e no refeitório, 

servindo para a instalação de luminária de emergência do tipo indicativa de saída; 

 Os pontos terminais elétricos serão com caixa de passagem 4 x 2 em material plástico de embutir com 

tomada 2P + T de 10A completa com espelho; 

 Nesses pontos de tomada deverão ser instaladas luminárias de emergência composta por bloco 

autônomo de parede com LED’s de alto brilho com tensão 12 Volts, instalada a uma altura de 2,40 m 

do piso; 

 Aproveitando-se os serviços previstos de instalação elétrica, os fios externos deverão ser removidos 

para a instalação da fiação na nova tubulação embutida na parede e piso; 

 Serão removidas as atuais luminárias e instaladas lâmpadas no modelo LED 10 Watts junto ao forro, 

instalando-se plafons plásticos envolventes com rosca E27 e de cor branca na Cozinha, Despensa e 

Lavanderia; 

 Para as tomadas sobre o tampo de granito, verificar a altura final do tampo considerando também o 

espelho de acabamento de granito, para que as tomadas fiquem acima do espelho do tampo; 

 Para a segurança das novas tomadas deverá ser executado o devido aterramento da instalação, 

instalando-se caixa de aterramento com haste cobreada e conector junto à parede externa da Cozinha; 

 Nesses novos pontos elétricos e nas tomadas e interruptores que serão substituídos deverá ser 

considerada toda a fiação elétrica nova para a instalação das tomadas e interruptores, refazendo-se a 

fiação com fio seção 4,00 mm2 para as tomadas e seção 2,50 mm² para os interruptores; 

 Executar a fiação de aterramento na cor verde com bitola seção 2,50 mm2; 

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

pontos elétricos para a adequação da rede elétrica; 

 Para melhor adequação da rede elétrica na área de intervenção da Cozinha, a nova fiação será 

considerada a partir do CD (centro de distribuição) próximo existente a fim de redistribuir os circuitos 

da rede, instalando-se novos CD intermediários conforme os circuitos; 
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 Instalar novo ponto elétrico abaixo das cubas da nova bancada de granito para instalar o aquecedor de 

passagem abaixo do tampo, ficando acima do tampo os pontos hidráulicos para a instalação das 

torneiras de metal (Figura 51); 

 

Figura 51: Modelo da instalação elétrica 

 
 

 Fornecer e instalar aquecedor de passagem abaixo da bancada com potência mínima de 5.500W, na 
cor branca, na tensão compatível com a rede existente; 

 No CD existente, de onde irá derivar a instalação para a cozinha deverá ser instalado disjuntor bipolar 
de 35 A para atender o aquecedor de passagem, instalando-se fio de seção 6,00 mm² para o aquecedor 
a partir do CD; 

 Executar ponto elétrico com caixa 4x2 embutida na parede para o acionamento dos ventiladores, 
eliminando-se os interruptores de sobrepor, bem como eliminar toda a rede e fiação elétrica aparente;  

 Instalar novo CD (Centro de Distribuição) geral em substituição ao atual CD; 
 Instalar as novas tomadas com a tensão compatível com a tensão dos aparelhos eletrodomésticos da 

cozinha; 
 Como referência para os novos pontos elétricos embutidos nas paredes, deverá ser levado em conta 

os locais de instalação dos aparelhos eletrodomésticos com tomadas de sobrepor, além das demais 
tomadas embutidas, para suprir a demanda e a deficiência das tomadas;  

 A fiação aparente sobre vigas e paredes correspondente às câmeras, de alarme e sensores será 
deslocada momentaneamente para possibilitar a execução dos serviços, mantendo-se os serviços de 
vigilância para a segurança da escola; 

 Ao final dos serviços a rede elétrica e cabeamento de vigilância das câmeras e sensores deverá ser 
disposta nos locais conforme layout original, a fim de eliminar a fiação aparente nas paredes;   

 Considerando os serviços na área de intervenção, toda a fiação deverá ser tubulada no interior de 
eletroduto corrugado ¾” disposta embutida na parede e piso; 

 Prevendo-se a readequação elétrica que visa à instalação de aparelhos condicionadores de ar do tipo 
“SPLIT” para todas as salas da escola, deverá ser disposta sobre a janela do refeitório, tubulação e 
tomada que servirá como espera para futura instalação do aparelho condicionador de ar; 

 Substituir os interruptores simples, duplos e triplos, e tomadas face à precariedade dos atuais 

equipamentos; 

 Serão instaladas novas tomadas com espelho em novo padrão ABNT nas caixas existentes de 2 x 4 

em material plástico para corrente de 10 A nos locais com exceção da cozinha; 

 Na área da cozinha serão instaladas novas tomadas com espelho novo padrão ABNT para corrente de 

20 A; 
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 Para a locação das tomadas nas paredes envolvendo a área da Cozinha, deverá ser considerado o 
atual layout dos tampos da cozinha e do local de uso dos eletrodomésticos, que será disponibilizado 
para a adequação dos pontos da rede elétrica;    

 Por ocasião da reforma da cozinha, toda a fiação elétrica precária externa fixada na parede da cozinha 
e área de serviço deverá ser removida para a segurança da instalação, devendo-se executar novos 
pontos de tomada elétrica considerando nova tubulação embutida na parede por eletroduto corrugado 
3/4” e com caixas de passagem 2 x 4 em material plástico; 

 Os ventiladores existentes no atual forro de PVC serão removidos para possibilitar os serviços, devendo 
ser reinstaladas mangueira corrugada nas paredes para a instalação dos pontos de ventilador de 
parede no refeitório e de teto na cozinha.        

 Deverá ser ajustada a fiação existente no interior dos Centro de Distribuição instalando-se novo Centro 
de Distribuição em material termoplástico rígido com tampa; 

 Instalar novo CD em material termoplástico com barramento para os novos disjuntores no modelo DIN 
que também serão instalados; 

 Instalar novos disjuntores no CD em substituição aos atuais antigos e precários para o circuito da 
cozinha, adequando-se a corrente compatível com cada circuito; 

 
11.8. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

 
Hidráulico:  

 Deverão ser readequados os pontos hidráulicos existentes sobre a bancada da cozinha rebaixando-se 
o nível das esperas das torneiras na parede; 

 Executar novo ponto hidráulico para atender o tanquinho na área de serviço com joelho com bucha de 
latão de ¾”; 

 A tubulação será m PVC rígido soldável de classe 15 com diâmetro de 25mm; 
 A conexão para o abastecimento a partir do aquecedor de passagem terá origem em joelho do tipo azul 

embutido na parede com bucha de latão ½”; 
 A ligação para o aquecedor de passagem será de flexível de ½” x 30 cm de metal trançado; 
 Nos pontos de consumo sobre o tampo da Cozinha serão instalados novos joelhos do tipo azul 

embutido na parede com bucha de latão de ½”;  
 Para a instalação da tubulação de água embutida na parede a partir do aquecedor de passagem até o 

ponto da torneira sobre o tampo, deverá ser utilizada tubulação de 15 mm e conexões de ½” próprias 
para água quente tipo CPVC para resistir à caloria. O adesivo deverá ser próprio para tubulações 
CPVC; 

 No sanitário instalar novos pontos de água rebaixado com joelho azul ½” para a conexão de bacia com 
caixa acoplada e para o lavatório.   
 
Esgoto: 

 Deverá ser readequada a rede de esgoto da cozinha e do tanque no lado externo da cozinha com 
escoamento para o sumidouro; 

 Cada ponto de espera de esgoto da parede será embutido em material PVC soldável CL 8 com joelhos 
diâmetro de 50 mm; 

 Instalar novo ponto de espera de esgoto do tanquinho na parede com tubulação CL8 E joelho DN 50 
mm; 

 Instalar também novo ponto de espera de esgoto do lavatório de coluna lado externo do sanitário na 
parede com tubulação CL8 E joelho DN 50 mm embutida na parede; 

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

 Deverá ser executada a remoção das placas de concreto de dimensão 0,50 x 0,50 m do piso no lado 
externo em extensão suficiente para a readequação da rede, reassentando-se as placas ao final; 

 Instalar nova caixa de gordura DN 300 mm em material polietileno com cesto removível, conectada 
diretamente ao sumidouro, executando-se os devidos ajustes na tubulação, para o escoamento das 
cubas e do tanque da cozinha; 
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 Esses serviços para as novas conexões à rede de esgoto serão executados quando da remoção do 
atual revestimento da cozinha; 

 Após as devidas adequações nas instalações, tanto o escoamento da rede de esgoto quanto o 
abastecimento de água deverão ocorrer perfeitamente. 

 As máquinas de lavar e tanque também serão contemplados com nova caixa sifonada DN 250 mm com 
tampa removível e com aro quadrado para melhor acabamento e facilitar o recorte do piso;  

 Considerar ponto de instalação de esgoto DN 40 mm na parede para o escoamento do lavatório; 

 Instalar abaixo do lavatório externo do sanitário nova caixa sifonada 150 MM com tampa quadrada 
conectada ao lavatório; 

 Na reforma instalar duto de ventilação no sanitário antes da execução do novo revestimento.     
 

11.9. METAIS, TAMPOS COM CUBAS OVAIS NO SANITÁRIO E OUTROS 
 

 Deverão ser instaladas 03 (três) novas torneiras metálicas cromadas de bica alta de parede, com 
abertura com apenas 1/4 de volta e bico com arejador. A haste da torneira deverá ser longa e alta para 
comportar o uso conforme o tamanho da cuba para uso na limpeza de panelas grandes; 

 Sobre o tanque da lavanderia instalar nova torneira metálica cromada de parede para tanque no modelo 
curta em metal de ½”” de parede com bico de ½” para a instalação de mangueira para jardim com 
abertura e fechamento com ¼” de volta; 

 Quando da execução do novo revestimento na cozinha, na área de serviço e sanitário, instalar 03 
registros na área de intervenção, instalando-se registro de gaveta na bitola de ¾” em metal cromado 
com acabamento; 

 Os metais serão da marca Meber, Docol, DECA ou similar. Todos os materiais deverão sofrer 
aprovação prévia da fiscalização; 

 Não serão aceitas torneiras em material ABS cromado. 
 Conforme projeto, no lado externo ao sanitário instalar um lavatório auxiliar com cuba de porcelana 

oval de embutir com tampo de granito do tipo cinza andorinha completo com válvula de metal cromado; 

 Fixar sifão sanfonado em material plástico e ligação flexível em PVC de ½” x 40 cm; 

 As torneiras dos lavatórios deverão 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 

(figura 52); 

 

Figura 52: Modelo de torneira automática 

 
 Instalar no sanitário bacia sanitária com caixa acoplada no modelo adulto na cor branca e com assento 

plástico também na cor branca; 

 Para o assentamento da bacia sanitária deverá ser utilizado o anel de vedação que evita o mau cheiro 

oriundo da tubulação de esgoto; 

 Ao final dos serviços, reinstalar o tanque de aço inox na área de serviço e o tanque na cozinha sobre 
tampo de granito, utilizado para a limpeza de panelas grandes, devido às boas condições das peças, 
devendo ser fixado com buchas e parafusos compatíveis;  
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 Após a finalização do sanitário fixar uma saboneteira de parede para sabonete líquido, um toalheiro 
para papel toalha, papeleira para papel higiênico rolão em ABS e espelho 60 x 70 cm sobre o lavatório. 

 
11.10. TAMPO DE GRANITO COM CUBAS E TANQUE EM AÇO INOX 

 
 Devido à precariedade das atuais instalações hidráulicas e pelo fato do tampo com cubas estar 

rachado, o atual tampo de granito e balcão deverão ser removidos para substituição e para as 
adequações hidráulicas e elétricas; 

 Para harmonia de acabamento, o tampo de granito para as cubas e tanque será fornecido na mesma 
tonalidade do granito existente para o passa-pratos, conforme dimensões do projeto com profundidade 
de 0,70 m x 6,00 m de extensão; 

 Para a proteção a fim de evitar a umidade junto à parede e para a harmonia de acabamento, o tampo 
de granito deverá ter ainda espelho do mesmo material com 10 cm de altura, borda dupla em todas as 
arestas e rebaixo para a área molhada das cubas, situadas a partir do eixo do tampo;  

 O apoio do tampo de granito será mediante a execução de “muretas” de sustentação;  

 Deverá ser previsto no tampo a furação prévia para a instalação de duas cubas grandes e profundas 
em aço inox no modelo de embutir; 

 Instalar cubas grandes com dimensão aproximada de 35x40x75 cm (P x C x L) com acabamento em 
inox polido completa com válvula também em aço inox de tamanho 4.1/2”; 

 A instalação abaixo do tampo será composta de sifão sanfonado universal conectada à nova rede de 
esgoto embutida na parede, independente para cada cuba; 

 Especial cuidado deve ser dispensado para a furação do tampo para a instalação das cubas, 
respeitando-se as cotas indicadas no projeto, considerando que o projeto do mobiliário que será 
executado oportunamente está vinculado às cotas de projeto do tampo de granito e o posicionamento 
das cubas. 

11.11. TAMPO DE GRANITO DO PASSA-PRATOS E DOS ATUAIS BALCÕES  

 
 O atual tampo abaixo do passa-pratos será reaproveitado e reinstalado sobre muretas de apoio 

conforme descrito para o tampo das cubas; (Figura 53); 

Figura 53: Detalhe do tampo sob o passa-pratos

 



 
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  

 

Página 61 de 65 

 

 Será reaproveitado o tampo do passa-pratos, devendo ocorrer a remoção do marco, a regularização 

do requadro e o revestimento também no vão interno; 

 Para a harmonia na cozinha, os tampos de granito serão fornecidos na tonalidade padrão do granito 

do passa-pratos e dos demais que serão mantidos na cozinha, conforme dimensões do projeto; 

 Para a harmonia de acabamento, o tampo de granito deverá ter espelho do mesmo material com 10 

cm de altura, padrão do tampo das cubas; 

 O apoio do tampo de granito será mediante a execução de “muretas” de sustentação; 

 Para possibilitar a execução das muretas, deverá ser removido os balcões de madeira do local; 
 Todos os procedimentos citados acima também servirão para reinstalar o tampo em formato “U” no 

entorno dos fogões, executando-se todos os acabamentos para a execução das muretas e base para 
a reinstalação dos tampos. 

 

11.12. BASE DE APOIO TAMPO GRANITO 

 

 Conforme projeto para a reforma, as “muretas” serão compostas por blocos cerâmicos de 6 furos, 

assentados de forma meia vez na vertcal, com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8; 

 As faces laterais receberão chapisco de CI-AR 1:5-7mm e posterior emboço com argamassa regular 

CA-AR 1:5+ 7% CI-10mm, como preparo para o revestimento; 

 A “mureta” deverá ser revestida em todas as faces com o padrão do azulejo existente nas paredes da 

cozinha, para a harmonia de acabamento; 

 As “muretas” de sustentação também servirão para a instalação de prateleiras oportunamente, para 

evitar danos no mobiliário abaixo do tampo por eventual umidade (Figura 54); 

 

Figura 55: Detalhe das muretas de apoio e tampo 
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 Para melhor acabamento, as quinas do revestimento em todas as “muretas” deverão ser lixadas (45°) 

para rejuntamento ao final; 

 Para possibilitar o uso do espaço abaixo do tampo de granito acima do nível do piso, deverá ser 

executada a elevação do piso (contrapiso) em cerca de 10 cm conforme projeto, revestindo-se toda a 

base e espelho frontal com o porcelanato do piso;  

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

5,00 cm como preparo para o revestimento do piso; 

 Fornecer e assentar o porcelanato 60 x 60 acetinado antiderrapante em padrão a ser definido 

oportunamente pelo Departamento de Engenharia padrão Classe A, na face superior e face frontal da 

elevação do piso com argamassa colante AC II de 1ª qualidade para a perfeita aderência;  

 Ao final, a lateral do tampo e a face frontal ficarão salientes cerca de 2 cm em relação à mureta, já 

considerando as faces acabadas com o revestimento; 

 Da mesma forma, a face frontal do tampo ficará cerca de 5,00 cm saliente em relação a face frontal da 

base elevada, já considerando as faces acabadas com o piso. 

 
11.13 REDE DE GÁS GLP DA COZINHA 

 A rede de gás GLP da cozinha será readequada para fins da reforma conforme projeto; 

 Será mantida a canalização existente sob o piso, executando-se a sinalização horizontal com cerâmica 

no piso ao longo da tubulação; 

 Toda a tubulação e os terminais no ponto de consumo serão reinstalados, dispostos a 40 cm acima do 

piso acabado e afastada da parede em 3,00 cm, no mínimo, e fixados por abraçadeiras do tipo "D" em 

bitola compatível com a tubulação; 

 As instalações e as conexões dos aparelhos de utilização de gás GLP devem ser realizadas sob a 

responsabilidade de profissionais legalmente habilitados. Esse profissional deverá seguir no mínimo as 

normas ABNT NBR 13523/95, NBR 13932/97 e NBR 14024/97; 

 Na tubulação geral originada da Central de Gás pelo lado interno da cozinha deverá ser instalada uma 

válvula de esfera ½” com fecho rápido própria para rede GLP, para fins de segurança, para fechamento 

rápido no caso de uma emergência, para a garantia da segurança no local; 

 Os registros de válvula de espera para a instalação do fogão serão locados na cozinha, instalado nas 

muretas que delimitará o local de instalação dos fogões; 

 Além do ponto dos fogões na área da cozinha, deverá ser disposto outros pontos de espera para a 

instalação de forno a gás na parede da cozinha; 

 A canalização no piso a partir do ponto de consumo da mureta será demarcada por uma fiada de pastilhas 

na cor amarela em toda a extensão da tubulação a fim de sinalizar a rede de gás que ficará embutida no 

piso para evitar riscos; 

 A canalização no piso deverá ser envelopada e protegida para evitar desgaste do material;  

 Toda a canalização deverá ser sujeita ao teste de estanqueidade cfe. SEÇÃO VIII, da NSCI; 

 Será incluído no serviço da rede de gás o fornecimento de novas mangueiras NBR flexível trançada de 

conexão dos fogões e forno com as abraçadeiras; 

 A nova conexão do fogão industrial ficará a cargo da empresa executante, que deixará o equipamento 

conectado e em perfeito funcionamento.  
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12. PINTURA E RESTAURAÇÃO DAS FACHADAS, VIGAS E PILARES DA ESCOLA 

 

 Alguns serviços descritos já possuem a área de pintura e restauração de revestimento contabilizados no 

próprio item, segundo as áreas constantes na planilha. As demais áreas previstas para pintura e 

restauração estão contabilizadas nesse item específico; 

 Deverá ser realizada a pintura da escola, considerando-se as vigas e pilares, paredes, forros e beirais 

em concreto; 

 Visando ao preparo para a pintura, deverá ser realizada a limpeza das paredes com uso de lava-jato de 

alta pressão de ar e água; 

 Na junta de dilatação entre os pilares deverá ser removido o revestimento deteriorado, devendo ser 

executado novo revestimento, refazendo-se novo emboço com argamassa regular CA-AR 1:5 +20% ci e 

o reboco com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:1:3 (Figura 55); 

 

Figura 55: Detalhe da junta dos pilares 

 
 

 No local deverá ocorrer o corte com disco diamantado para refazer a junta alinhada; 

 O mesmo serviço de reparo deverá ocorrer nas vigas, devendo ocorrer o tratamento da armadura 

conforme já descrito para fins de estancar a corrosão da armadura; 

 Para a vedação e evitar a infiltração deverá ser aplicado selante elástico na tonalidade cinza claro, 

monocomponente à base de poliuretano, adequado para juntas de movimentação em aplicações internas 

ou externas do tipo Sikaflex 1A ou equivalente; 

 Nas seções de pilares e vigas com armadura aparente também deverá ocorrer o uso de graute estrutural, 

conforme já descrito ao longo dos serviços;      

 Os forros na circulação e sanitários do segundo pavimento serão raspados para remover a tinta 

deteriorada da superfície do forro, executando-se a regularização das superfícies com massa única 

previamente aos serviços de pintura (Figura 56); 
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Figura 56: Detalhe da pintura deteriorada do forro 

 
 

 Previamente aos serviços de pintura nas paredes e circulação, as paredes deverão ser preparadas com 
uso de lixa, selando-se as trincas e furos das paredes com massa reparadora multiuso do tipo “tapa-
trinca” multiuso;  

 Nas partes reparadas de paredes, forro ou estrutura de concreto, previamente aos serviços de pintura, 
será aplicada uma demão de selador acrílico pigmentado para servir de fundo para a pintura; 

 Ao final dos serviços, toda a estrutura aparente de concreto externa e interna e paredes restauradas, 
deverão ser pintadas em tonalidade a ser definida, através de duas demãos de tinta acrílica 
interna/externa semibrilho de 1ª qualidade, sendo necessária a prévia limpeza das superfícies a serem 
pintadas; 

 O forro receberá pintura de duas demãos de tinta acrílica FOSCA exterior/interior na tonalidade branca 
de 1ª linha premium do fabricante; 

 Para os pilares e vigas o acabamento será mediante duas demãos de tinta acrílica semi brilho exterior 
na cor concreto de 1ª linha premium do fabricante; 

 As paredes serão pintadas em tonalidade a ser definida oportunamente pelo Departamento de 
Engenharia com duas demãos de tinta acrílica semi brilho exterior de 1ª linha premium do fabricante. 

 
13. LIMPEZA PERMANENTE E LIMPEZA FINAL 
 

 O material resultante de demolições, remoções e limpezas deverá ser retirado pela contratada e 
descartado em local apropriado; 

 Todos os entulhos provenientes das demolições e do decorrer da obra deverão ser retirados do local e 
transportados em caminhão basculante até o aterro sanitário municipal ou beneficiamento especializado 
e licenciado. 

 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 local, ficando o local em 
perfeitas condições e em segurança.   

 
OBSERVAÇÕES: 

 
 Após a conclusão das obras não poderá haver incidência de ônus para o contratante. 
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 Os serviços especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª qualidade, mão de 
obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados; 

 Todos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, atenderem a NBR e certificados 
pelo INMETRO; 

 As tubulações de PVC e conexões hidráulicas que serão utilizadas deverão ser da marca TIGRE, 
AMANCO ou qualidade similar, atendendo a ABNT NBR 5648/5688; 

 As tintas a serem utilizadas deverão ser de 1ª linha do fabricante do tipo linha Premium, das marcas 
SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS ou de qualidade similar; 

 Os fios, as tubulações de PVC e disjuntores para a execução da rede elétrica que serão utilizados 
deverão ser fabricados com certificação INMETRO, da marca Wetzel, Tramontina, SIL, TIGRE, Lorenzetti 
ou similar. 

 
DOS SERVIÇOS: 

 
 A empresa deverá visitar o local e verificar os serviços a serem executados para elaborar sua proposta; 
 Os serviços devem seguir o memorial descritivo com o maior rigor, planilha orçamentária e projetos; 
 Para a execução dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os preceitos das normas da ABNT, 

a NR 18, NR 25 e demais leis e normas técnicas vigentes referentes à segurança do trabalho, através 
da utilização de equipamentos e procedimentos adequados bem como E.P.I.’s; 

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

DOS COMPLEMENTOS: 
 
A empresa deverá manter o local da obra sinalizado durante todo o período de execução dos serviços. 
Mesmo depois de entregue a obra, a empresa será responsável pela garantia dos serviços. 
A fiscalização do município poderá solicitar ensaios dos materiais aplicados conforme Normas 

Vigentes. Estes custos ficarão por conta da contratada. 
A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços, serem reavaliados pelas 

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

Capão da Canoa, 1º de setembro de 2020. 
 
 
 

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


