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1. INSTRUÇÕES INICIAIS 

1.1. INTRODUÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA, representada por ADRIANE MARIA 

GOMES GUERREIRO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Sapopema e 

AURÉLIO JOSÉ DA COSTA, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 

nomeada de agora em diante como CONTRATANTE, deseja contratar os serviços de 

construção de firma PROPONENTE para fornecimento e execução de obra para 

execução de serviços de reforma parcial da Câmara, além de outros serviços 

constantes das especificações, planilhas e projetos. 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA, nomeada de agora em diante como 

CONTRATANTE, deseja contratar os serviços de construção de firma PROPONENTE 

para fornecimento e execução de obra para execução de serviços de reforma  parcial 

do prédio, considerando: Remoção de piso, demolição e reconstrução de rampa, corte 

de Palmeiras, remoção de cobertura em telha fibro- cimento, infraestrutura em concreto 

moldado in-loco e superestrutura em concreto moldado in-loco, cobertura metálica, 

alvenarias, revestimentos (piso e parede), instalações de água fria e esgoto, drenagem 

pluvial,  Calçamento externo, Pintura externa e interna, instalação de fachada em ACM, 

Instalação de Brises, e Guarda corpo Metálico. 

Este documento tem por objetivo reunir as informações técnicas necessárias para a 

definição dos materiais e serviços, que complementam as informações constantes dos 

projetos executivos. 

Devem ser seguidas todas as normas e legislações vigentes para execução de cada 

trabalho, como; NR-18 para canteiro de obras; NR-4 para segurança do trabalho, NR-

10 para serviços de elétrica e demais necessários, além das normas brasileiras NBR´s 

relacionadas ao dimensionamento, e execução de todos os serviços que compõem o 

escopo. 

1.2. LOCAL DA OBRA 

Câmara Municipal de Sapopema, localizada na Av. Manoel Ribas Nº 520, centro. 



ANDRÉIA KAVA DOS SANTOS                         

AV.NILSON DE JESUS BATISTA RIBAS,332 

Fone: (43) 99820-7705 (43)98411-2186                                                                              andreiakava1@hotmail.com 

 MEMORIALDESCRITIVO-REVA AKS Página 5 de29 

 

1.3. MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS 

Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada, todas as 

providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, 

compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à 

execução dos serviços provisórias tais como: barracão, andaimes, tapumes, 

cerca, instalações de sanitários, de luz, de água, etc. Correrão por conta da 

CONTRATADA todas as despesas de instalação e manutenção do canteiro de obras e 

respectivos equipamentos, devendo estes e todas as instalações provisórias serem 

removidos do local até quinze dias após a conclusão de todas as atividades.  

As instalações provisórias para execução da obra deverão ser construídas de 

modo a assegurar o melhor fluxo dos materiais, veículos, equipamentos e mão de obra, 

não interferindo no bom andamento dos trabalhos, mantendo-se os acessos sempre em 

boas condições. 

 

 

1.4. SEGURANÇA DO TRABALHO NO LOCAL DA OBRA 

Deverão ser seguidas todas as Regras e Normativas de Segurança do Trabalho 

vigentes (NR-4) e as que a CONTRATANTE estabelecer. 

Obs.: A segurança patrimonial do canteiro de obras ficará por conta da 

CONTRATADA. 

 

1.5. LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

A CONTRATADA deverá executar, por sua conta, todas as instalações provisórias 

de água e energia que se fizerem necessárias para execução da obra, e estas deverão 

ser interligadas à rede existente, a CONTRATADA deverá verificar no local das 

instalações provisórias as distâncias para interligação destas redes para seu consumo. 

As instalações de iluminação da obra para eventuais serviços noturnos e os 

pontos de energia com tomadas de serviços gerais ficarão a cargo da CONTRATADA 
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que deverá utilizar geradores. Para serviços relacionados à elétrica, devem ser 

seguidas as especificações e exigências constantes na NR-10. 

A ligação de linha telefônica deverá ficar por conta da CONTRATADA, caso se 

faça necessário. 

As despesas de consumo de água e energia na obra serão por conta da 

CONTRATANTE, e as despesas com telefone fixo na obra deverão correr por conta da 

CONTRATADA. 

 

1.6. TRANSPORTE 

Correrá a expensas da CONTRATADA todas as despesas de transporte na 

movimentação de terra e serviços correlatos descritos nesse memorial, carga e 

descargas decorrentes, seja qual for à distância, o horário, o volume do material, o 

equipamento, ou mesmo o pessoal e o tipo de veículo a ser utilizado. 

 

1.7. ALIMENTAÇÃO 

Deverão ficar a cargo da CONTRATADA todas as despesas de alimentação dos 

funcionários, assim como as instalações adequadas destinadas às refeições. 

 

2. DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO FORNECIMENTO 

2.1. PREMISSAS GERAIS 

É de responsabilidade da CONTRATADA, proceder à verificação de todas as 

informações fornecidas pela CONTRATANTE, conferindo-as no local das obras, assim 

como sua análise para eventuais ajustes que se julguem necessários para manutenção 

do preço global a ser proposto, uma vez que não serão admitidos pleitos futuros 

(aditivos), exceto em caso de alteração dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE. 

Nessa esteira, a PROPONENTE deverá conferir e analisar, entre outros, os projetos 

básicos fornecidos, desenhos, quantidades de peças, áreas (metros quadrados), entre 

outras informações necessárias que julguem ser importantes para formação dos valores 

a serem ofertados. 
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Trata-se de uma aquisição em regime de preço fechado de estrutura metálica de 

cobertura (Terças) e cobertura em telha metálica; obra civil incluindo construção de 

nova rampa e escadas, arquitetura e acabamentos e descidas de águas pluviais da 

cobertura,infraestrutura necessária para instalação, alvenarias de vedação, esquadrias, 

acabamentos, todos fornecidos, montados e instalados / executados na obra, conforme 

desenhos anexos e especificações abaixo. 

Deverão ser analisados todos os desenhos e informações adicionais, antes da 

oferta da proposta, e caso a proponente tenha dúvidas ou caso observada alguma 

divergência nos desenhos e/ou informações constantes nos documentos do edital, é 

importante que a mesma se pronuncie por e-mail relatando os fatos e/ou dúvidas. Desta 

forma a empresa projetista poderá tomar as providências necessárias, corrigindo e/ou 

esclarecendo em tempo hábil para serem consideradas as colocações na proposta final.  

Deverá estar inclusos todos os materiais, mão de obras e equipamentos 

necessários para execução dos serviços. 

A proponente deverá ter obediência às normas relativas ao projeto, execução e 

controle de qualidade definido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

1.1.1 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

Quando se julgar necessário ou quando solicitada pela fiscalização, a 

CONTRATADA deverá fornecer sinalizadores. 

A CONTRATADA deverá fornecer instalar e manter todas as barreiras necessárias, 

sinais vermelhos, sinais de perigo, sinais de desvio e outros, em quantidade suficiente, 

bem como tomar todas as precauções necessárias para a proteção do trabalho e 

segurança de pessoas. 

2.1.1. DEMARCAÇÃO DA OBRA 

Deverá ser feita a locação da obra e a demarcação dos níveis de referência, para a 

execução da obra.  

As obras deverão ser locadas separadamente com gabaritos de madeira (pontaletes 

e sarrafos), com identificação. 
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3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1.1.  PLACA DA OBRA 

 

Deverá ser instalada em local estratégico, de acordo com instruções da 

Contratante, uma placa em chapa de aço galvanizado 2,00 m x 1,25 m, 

toda estruturada com sarrafo de 5 x 2,5 cm com pontalete de 6 x 6 cm 

ambos em madeira serrada do tipo comum, própria para construção. 

O modelo com dizeres será fornecido pela Fiscalização. 

3.1.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 

 

Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira 

pontaletada. 

  

Demolição  e bota fora de revestimento cerâmico e rodapés   sem reaproveitamento 

do piso do salão, Hall , ante sala, rampas e escadas. 

 

Remoção de telhas, de fibrocimento de forma manual, tendo cuidado para não 

danificar e de depositar em local a ser fornecido pelo contratante, assim como o 

madeiramento das terças existentes. 

 

Demolição e bota fora de  piso e contrapiso das calçadas da parte frontal e escadas,  

 

Remoção de todos os móveis, transporte e posterior recolocação. Deverá ser 

considerado mudança para um local a ser definido pelo contratante para liberação do 

espaço a ser reformado e após conclusão da obra, os mesmos deverão ser 

recolocados, considerar custo de transporte e mão de obra. 

  

Demolição de alvenaria e bota fora, para instalação de nova porta na sala do 

depósito. 
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Remoção e bota fora de 3 Palmeiras Imperiais, e um arbusto, para construção de 

nova calçada em piso intertravado. 

 

Demolição e bota fora de chapas e perfis de drywall, de forma manual, na área do 

salão em antiga janela existente e posterior fechamento com alvenaria. 

 

Demolição e bota fora  de forro de gesso, de forma manual,  do hall de entrada para 

posterior reinstalação de novo forro. 

 

Remoção de tubos de aço galvanizado do guarda corpo da rampa,  

Considerar depositar em local a ser definido pela contratante. 

 

Remoção do guarda corpo de vidro para posterior reinstalação e novo local. 

Rasgo em alvenaria para passagem de eletrodutos flexível para posterior instalação 

de cabos. 

 

 

4. ESTRUTURAL RAMPA  

 

4.1.  ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGAS BALDRAMES 

As escavações para as vigas baldrames da fundação deverão considerar 30 cm de 

abertura lateral para cálculo de volume de abertura. As cavas para fundações e outras 

partes da obra, previstas abaixo do nível do terreno, serão executadas de acordo com 

as indicações constantes do projeto de fundações, demais projetos da obra e com a 

natureza do terreno encontrado e volume de trabalho executado. Se forem 

encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser  

Removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo casos excepcionais 

a critério da Fiscalização. 
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4.2.  REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA 

Deverá ser executado nivelamento e apiloamento do fundo das valas a fim de 

corrigir possíveis falhas. Na execução os fundos das valas deverão ser 

abundantemente molhados com a finalidade de localizar possíveis estranhos (raízes de 

arvores, formigueiros, etc.) não aflorados, 

que serão acusados por percolação de água; após o que deverá ser fortemente 

apiloado com maço de 10 kg ou compactador CM-20. 

4.3. FUNDAÇÕES: 

As fundações deverão ser executadas, obedecendo ao Projeto fornecido pela 

contratante. 

 Estacas – As fundações em estacas serão constituídas de estacas executadas a 

trado, com diâmetro nominal de 0,20’ m e profundidade tal que penetre no mínimo 

1,40m em terreno de boa qualidade e que dê aderência lateral e, em caso de terreno 

arenoso, deverão ser executadas com profundidade mínima de 2,00 m.                 

  Serão executados, bem como, seus prolongamentos, em concreto armado, fck = 

25,0 Mpa, com seguinte ferragem: 

a) Na estaca: 4 barras de aço ¢8,0 mm CA-50 que deverão penetrá-la no mínimo 

1,40 m e que servirão para amarração com seu prolongamento ou com o baldrame 

propriamente dito. As barras de aço de ancoragem da estaca ao seu prolongamento ou 

ao baldrame ter transpasse no mínimo 0,50 m. 

b) No prolongamento da estaca: 4 barras de aço ¢8,0 mm CA-50. A seção mínima 

de prolongamento, em concreto armado, deverá ser de 0,20 m x 0,30 m. 

c) Sobre as estacas ou sobre seus prolongamentos deverão ser executadas cintas 

baldrame em concreto armado, fck = 20 Mpa, com 04 (quatro) barras de aço ¢10,0mm, 

conforme detalhes. 

 Formas  

Não será permitido a concretagem de elementos de fundação sem fôrmas, sob 

pena de demolição e não aceitação dos serviços. A fôrma das vigas baldrames deverão 
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ser em tábua, tipo pinho, obedecendo a NBR 6118 ou de chapa compensada tipo, 

obedecendo a especificações a seguir: 

O cimbramento deverá ser feito com sarrafos 2,5 cm x 5 cm, de forma que não haja 

desalinhamento e deformação das formas durante a concretagem. 

A emenda da forma deverá estar perfeitamente alinhada e bem fechada, de modo 

a não haver escoamento do concreto durante a concretagem.  

Os cantos deverão estar perfeitamente travados; 

Após a concretagem as formas deverão ser desmontadas e limpas para 

aproveitamento futuro. 

Deverá ser observado que, a altura máxima entre o piso e o terreno natural externo 

não deverá exceder 30 cm. 

 Armaduras - Vigas Baldrames 

A armadura deverá estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substância 

prejudicial à aderência, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por 

oxidação. As armaduras deverão ser executadas mantendo os afastamentos exigidos 

por Norma, de forma a não sofrer ações de umidade oriunda do terreno. As armaduras 

deverão ser acondicionadas, de maneira a não sofrer agressões de intempéries, 

colocadas às formas com uso de espaçadores de plástico ou cimento, conforme 

espaçamento de 2,5 cm. A armadura deverá estar muito bem posicionada para que o 

recobrimento mínimo da armadura seja obedecido, conforme a NBR 6118. 

 As emendas de armadura também deverá ser executadas segundo especificações 

da NBR. 

 Concretagem - Vigas Baldrames 

As vigas baldrames da fundação deverão ser moldados “in loco” com concreto 

usinado e recobrimento de armadura conforme projeto estrutural. 

O concreto deverá ser lançado nas formas de acordo com cada situação, com 

utilização de vibradores de imersão de 35 a 38 mm, evitando a segregação do mesmo. 
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O concreto deverá ser bem vibrado, para que seja evitado o aparecimento de 

bicheiras. Dever-se-á evitar que o vibrador encoste-se à forma e a armadura; 

As concretagens só poderão ser executadas mediante conferência e aprovação das 

armaduras pela fiscalização da CONTRATANTE, sob pena de demolição da estrutura 

e não aceitação dos serviços. Todos os serviços de concretagens deverão obedecer às 

normas brasileiras pertinentes ao assunto, de acordo com a NBR-6118. 

As formas deverão ser desmontadas e limpas para aproveitamento futuro. As 

seguintes atividades são previstas para execução da fundação e infraestrutura: 

 IMPERMEABILIZAÇÃO: 

Vigas de Baldrame: Todas as vigas de baldrame serão isoladas de umidade do solo 

com cimento, areia e material hidrófugo, como VEDACIT. Será utilizada argamassa de 

traço 1:3, com 3,5% de material hidrófugo sobre o peso do cimento. O lençol 

impermeável formado descerá 20,0 cm na lateral das vigas e será recoberto por uma 

camada de NEUTROL. 

OBSERVAÇÃO: Após a execução das fundações, deverá ser providenciado o 

reaterro das valas e aterro interno, com material isento de sedimentos orgânicos, 

devidamente compactados, em camadas sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas 

para sua perfeita consolidação, quando utilizadas fundações em estacas ou em sapatas 

corridas. 

Todas as valas deverão ser apiloadas. As tubulações de esgoto que atravessam as 

vigas de baldrame deverão ser colocadas antes da concretagem. 

4.4.  SUPERESTRUTURA: 

 Pilares e vigas 

Os pilares e vigas da superestrutura serão executados em concreto armado. 

Formas para pilares e vigas. 

As formas dos pilares deverão ser executadas em tábua, tipo pinho, de maneira a 

não ocasionar descolamentos, prejudicando a superfície de concreto. Os pilares 
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deverão ser travados de modo a não permitir o aumento da seção de projeto decorrente 

da concretagem vibrada. As formas das cintas-vigas de cobertura serão executadas, 

utilizando tábua, tipo pinho, de maneira a não ocasionar descolamento das lâminas, 

prejudicando a superfície do concreto. As formas das vigas deverão ser travadas de 

modo a não permitir a abertura das mesmas, produzindo aumento de seção e 

derramamento de concreto. 

As deformas dos pilares, vigas e lajes deverão ser feitas de modo a permitir, o 

reaproveitamento das formas remanescentes. 

As Formas deverão ser estanques, solidamente estruturadas e apoiadas. Os 

materiais para as formas serão previamente aprovados pela Fiscalização, sendo 

constituído basicamente por tábuas de pinho. Em caso da existência de concreto 

aparente, serão utilizadas chapas de compensado plastificado, com no mínimo 14 mm 

de espessura. 

 Limpeza e preparo das formas 

Por ocasião do lançamento de concreto nas formas, as superfícies deverão estar 

isentas de incrustações de argamassa, cimento ou qualquer material estranho que 

possa contaminar o concreto, ou interferir com o cumprimento das exigências da 

especificação relativa ao acabamento das superfícies. As frestas deverão estar vedadas 

para que não se perca nata ou argamassa. Antes do lançamento do concreto, as formas 

deverão ser tratadas com um produto anti-aderente, destinado a facilitar a sua 

desmontagem e que não manche as superfícies de concreto. Cuidados especiais 

deverão ser tomados para que esse produto não atinja as superfícies que serão futuras 

juntas de concretagem. 

O produto a ser usado deverá antes receber aprovação. Antes da concretagem as 

formas deverão ser umedecidas até a saturação para evitar a perda de água do 

concreto, porém não se pode permitir a presença de água excedente na superfície. 

  Escoramento 

Deverá obedecer às especificações da NBR-6118, sendo que, nenhuma peça 

deverá ser concretada sem que haja liberação pela Fiscalização. O Escoramento 
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deverá ser feito em estruturas tubulares de aço e/ou pontaletes de eucalipto com no 

mínimo 12 cm de diâmetro; e as lajes de pisos inferiores deverão permanecer com 

escoramento parcial enquanto houver concretagens e suas respectivas curas dos 

pórticos e lajes não atingirem a capacidade nominal. 

Os escoramentos só serão aprovados para concretagens após vistoria da 

Fiscalização e liberação. 

 Remoção das formas e do escoramento 

As formas só deverão ser retiradas após o endurecimento satisfatório do concreto. 

Serão removidas com cuidado, sem choques, a fim de não danificar o concreto. 

Em geral, serão retiradas após os seguintes períodos, sem prévia consulta: 

• Faces laterais: 3 dias 

• Faces interiores com pontaletes: 14 dias 

• Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias 

No caso de se utilizar cimento de alta resistência inicial, processo de cura a vapor 

ou aditivos especiais, os prazos indicados acima poderão ser reduzidos. 

Nos casos de se deixarem pontaletes após a desforma, estes não deverão produzir 

momentos de sinais contrários aos do carregamento com que viga foi projetada, que 

possam vir a romper ou trincar a peça. 

 Armaduras para pilares e vigas 

As armaduras deverão ser acondicionadas, de maneira a não sofrer agressões de 

intempéries, colocadas às formas com uso de espaçadores de plástico ou cimento, 

conforme espaçamento de projeto. As armaduras dos pilares deverão obedecer às 

medidas e alinhamentos de projeto, amarradas umas às outras de modo a garantir a 

resistência do amarrio, na concretagem. 
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As armaduras das vigas deverão obedecer às medidas de projeto, amarradas 

fortemente umas às outras por meio de pontos de amarrio, evitando que as armaduras 

se soltem. 

 Proteção: 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços devem ser 

dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras da sua posição correta 

dentro da forma. Caso haja deslocamento da armadura de sua posição original dentro 

da forma, esta deverá ser corrigida. 

Para ocorrer à liberação da ferragem para a concretagem, a Fiscalização deverá ter 

acesso fácil e seguro até as peças não sendo aceitas plataformas, escadas e outros 

improvisados uma vez que esses recursos também são quesitos para liberação da 

concretagem. 

A Contratada deverá comunicar a Fiscalização, obrigatoriamente, num prazo 

máximo de 48 horas antes da data prevista da concretagem para conferência e 

liberação da ferragem. 

 Concreto para pilares e vigas 

O concreto dos pilares deverá ser lançado às formas quando estas estiverem 

travadas e aprumadas, tomando-se o cuidado de não lançar acima de 2 m provocando 

segregação do concreto, prejudicando a resistência e consequente durabilidade. 

O concreto das vigas deverá ser lançado às formas, vibrados de acordo coma 

necessidade em cada ponto evitando a demora do mangote na viga, provocando 

segregação do concreto. A vibração deverá obedecer ao critériode aparência de nata 

na superfície, momento no qual deverá ser paralisada naquele ponto. Os vibradores 

deverão ter o diâmetro de 35 a 38 mm no máximo. 

A concretagem dos pilares e vigas deverá ser feita através de bomba lança.Não será 

aceito pela Fiscalização concretagem através de latas içadas porcarretilhas. 

As vergas e contra-vergas de concreto terão transpasse mínimo de 30 cm,para cada 

lado e confeccionadas em concreto estrutural, armado a critério da CONTRATADA. 
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4.5. EXECUÇÃO DAS ALVENARIA: 

 

A alvenaria será de  Tijolo de barro – deverão atender a EB – 20, aceitando-se peças 

com 06 (seis) furos, com dimensão padrão a existente, de primeira qualidade bem 

cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra máxima de 3% (três por 

cento). 

Argamassa – para assentamento dos tijolos deverá ser utilizado argamassa mista de 

cimento, cal e areia no traço 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogênea. 

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevação deverá ser utilizada argamassa 

de cimento na areia no traço 1:3 com adição de cal na proporção de 1:15 a água de 

amassamento. Na primeira fiada deverá ser  utilizada pintura de impermeabilização. 

Vergas e Contra vergas – sobre vão de portas e janelas serão executadas vergas com 

argamassa de cimento (forte), na espessura da parede e altura mínima de 0,25cm, 

contendo (quatro) barras de aço ¢ 6,3mm CA-60 prolongando-se no mínimo 0,30m para 

cada lado do vão a  cobrir. 

 Cinta de Amarração – deverá ser executada sobre a alvenaria de todas as paredes, 

cinta de concreto armado nas dimensões de (0,14 x0,14m), fck = 20 Mpa, contendo 4 

(quatro) barras de aço ¢ 8mm CA – 50A, corridos com espaçadores de 4,20 mm a cada 

0,15 m. A execução deverá obedecer aos detalhes do Projeto 

CONTRAPISO PARA CALÇADA E 3  ESCADAS 

Fornecimento de material e mão de obra para construção de uma calçada na parte 

dos fundos e 3 escadas para acesso na fachada principal, ver detalhes na projeto. 

Fornecimento e execução de base do contrapiso em brita graduada, e = 7 cm. 

A sub-base deverá ser constituída de bica graduada, com agregados de diâmetro 

máximo de 25 mm, índice de suporte Califórnia (CBR) não inferior a 100%, com 

compactação na energia modificada e variação de umidade máxima de 2% em relação 

à ótima de laboratório.  
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O grau de compactação da sub-base deverá ser no mínimo, 100 % em relação à 

massa específica aparente seca, obtida a partir da energia modificada (Proctor 

Modificado).  

Fornecimento e execução de contrapiso em concreto, fck = 20 Mpa, e = 13 cm. 

Fornecimento e execução de tela soldada Q – 246 (10,00 x 10,00 cm) para o contrapiso; 

A cura poderá ser química ou úmida, neste caso poderá ser feita com manta geotêxtil 

saturada pelo período mínimo de 07 dias. 

5. FECHAMENTOS FORRO E IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

5.1. FORRO 

No Hall de entrada deverá ser substituído o forro existente e instalar novo forro  

gesso acartonado, contínuo e liso, com chapas de 1,20 x 1,80m e 12,5mm de 

espessura,fixados na cobertura, com acabamento pintura látex na cor branco - antimofo 

Suvinil. Incluindo todos os elementos de fixação e arremates, bem como de 

sustentação.  

No salão principal  e  ante sala  deverá ser instalado arremates do forro de PVC 

existente, rodaforro e cantos. 

6. PISOS 

6.1. Piso  

 No salão principal e Ante Sala deverá ser demolido o revestimento do piso  e 

rodapés cerâmico existente, para adequação dos níveis do piso, conforme o projeto. 

Deverá ser previsto regularização do piso com argamassa. 

Será instalado revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato  

branco marmorizado, acabamento polido, de dimensões 60x60 cm, assentados com 

cimentcola quartzolit para porcelanato, com juntas conforme especificação do 

fabricante e rejuntamento quartzolit na cor platina. Deverá ser instalado com junta seca.  

Fornecimento de material e mão de obra para instalação de revestimento cerâmico 

para piso com placas tipo esmaltada extra , acabamento áspero, de dimensões 45x45 
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assentados com cimentcola quartzolit para piso, com juntas conforme especificação do 

fabricante e rejuntamento quartzolit na cor platina. Deverá ser instalado com junta 

conforme orientação do fabricante. 

Nas rampas internas deverá ser instalado piso  de borracha pastilhado, espessura 

7mm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia). Conforme orientação do 

fabricante. 

Na área interna deverá ser instalado de  piso tátil alerta ou direcional, de borracha, 

colorido, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola .  

O contra-piso deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traço de 1/3 (1 

Saco Cimento / 3 Carrinhos de área), nivelado, desempenado e rústico.                                                                         

A utilização do piso deverá ser somente  72 horas após aplicação. Caso isto não 

aconteça, existe grande probabilidade do piso de borracha pastilhado soltar em um 

curto período de tempo após a sua utilização.                                                                                                                             

 O nível acabado dos pisos deverá ser perfeitamente alinhado, devendo o 

contrapiso ser executado de forma a alinhar as diferenças de espessura entre eles. 

Os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo. A colocação dos 

elementos de piso será feita de modo a deixar a superfície plana, evitando-se ressaltos 

de um em relação ao outro.  

As peças deverão apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas, 

arestas vivas e polidas; Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento na cor clara; 

Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2 mm, observando sempre as indicações 

do fabricante; Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três 

dias do seu assentamento; 

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques 

visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e 

resistência ou com quaisquer outros defeitos. 
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Deverão ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentação executadas 

seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este 

espaço aberto com material elastomérico como selante, que não deve preencher todo 

o espaço deixado pelo seccionamento do revestimento, sendo necessário utilizar 

material de enchimento que deve ser colocado no fundo da junta. 

As juntas do revestimento deverão respeitar a posição e abertura das juntas 

estruturais 

permitindo uma deformação igual àquela prevista no projeto estrutural do edifício e 

indicada em projeto de paginação de piso, devendo, caso necessário, serem também 

preenchidas com material elastomérico como selante com material de enchimento no 

fundo da junta. Caberá a Contratada minimizar ao máximo as variações de tamanho 

e tonalidade especificadas em relação às cores existentes buscando sua aproximação 

evitando assim caracterizar diferentes cores no piso. 

 

6.2. Piso externo 

6.2.1. Piso intertravado e podotátil 

Fornecimento de material e mão de obra para execução de passeio em piso 

intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. No 

assentamento de pavimentos intertravados (paver), sugere-se prioritariamente utilizar a 

cor natural para a pavimentação dos preenchimentos e as peças na cor vermelha para 

os bordos e contornos. Colocação dos blocos de concreto em fileiras: todas as calçadas 

devem apresentar inclinação entre 2% e 3% no sentido transversal em direção ao meio-

fio e à sarjeta, para escoamento de águas pluviais. Isso significa que a cada metro de 

calçada construída em direção à rua, deve haver declividade de 2,0cm, de acordo a 

norma técnica NBR 9.050:2004 e às normas e leis pertinentes. ) Compactação inicial e 

revisão: nas compactações será utilizado vibrocompactador comum com baixa 

potência, evitando a quebra dos blocos. Na compactação inicial deve-se passar a 

vibrocompactadora pelo menos duas vezes e em direções opostas, primeiro 

totalmentenum sentido e logo depois no sentido contrário. Deve haver uma 

sobreposição dos percursos em 20 cm para evitar a formação de degraus. A 
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compactação deve prosseguir até um metro antes de alcançar a extremidade final do 

trecho interrompido, exceto se este estiver confinado com meio-fio ou guia concretada. 

Esta faixa final de um metro sem confinamento deve ser compactada com o trecho 

seguinte. Após a compactação inicial, retirar com auxílio de duas colheres de pedreiro 

os blocos quebrados e substituí-los por novos. 

Selagem das juntas com areia fina e compactação final: o rejuntamento com areia fina 

diminui a permeabilidade do piso de água e garante o funcionamento mecânico do 

pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mão de obra de boa qualidade na 

selagem e compactação final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o piso perde 

travamento e se deteriora rapidamente. No rejuntamento deve-se utilizar areia fina com 

grãos menores que 2,5mm, do tipo utilizado para reboco de paredes, devendo estar 

totalmente seca sem conter cimento ou cal. Para tanto a areia deve ser passada por 

peneira com malha 2,5mm para retirar corpos estranhos e soltar a areia para que seque 

mais facilmente. Deve-se evitar o contato da areia com o solo a qualquer custo e 

remexê-la com frequência. Normalmente utiliza-se em torno de 3,5 litros de areia por 

metro quadrado de pavimento, ou seja, 1 m³ serve para selar 285 m2 de pavimento. A 

areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam totalmente 

cobertos e espalhada com uma vassoura até preencher completamente as juntas. 

Fornecimento de material e mão de obra para instalação de piso podotatil de 

concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm ,na calçada da frente.   O assentamento 

deverá ocorrer, à semelhança do bloco intertravado, sobre uma camada de areia. Neste 

caso, visando nivelar os pisos táteis com a superfície da calçada, a camada de areia 

deverá ter espessura ajustada para que isto ocorra. O areia será o mesmo utilizado para 

o assentamento do pavimento intertravado. 

A colocação do piso tátil de alerta deve seguir as especificações da NBR 

9050:2004. O piso deve ter textura consistindo em um conjunto de relevos tronco-

cônicos e deverá obedecer aos requisitos da NBR 9050:2004 ou regulamentação que 

a substitua.  

Já o piso tátil direcional deve ser colocado conforme projeto ou determinação da 

FISCALIZAÇÃO .                                                                                                                                                                                              
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1.1. SOLEIRA / RODAPÉ 

 Deverão ser instalados para arremate do plenário, com borda boleada, no Hall de 

entrada do prédio, e na nova porta a ser instalada no depósito. 

As soleiras serão em granito cinza Andorinha, espessura= 2 cm polido e com borda 

boleada, assentados com argamassa colante própria para peças pétreas e rejunte com 

cimento na cor platina seguindo a espessura da alvenaria. 

 

2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

2.1. SISTEMA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL 

Fornecimento de material  e mão de obra para a alimentação de água fria do 

tanque, deverá ser ligada na saída da caixa d’água existente. A tubulação passará por 

baixo da cobertura e na descida pela alvenaria deverá ser feito rasgo na alvenaria, e os 

mesmos deverão ser fechados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.  

Os tubos de PVC marrom, para água fria, do tipo soldáveis, serão colados com 

adesivo plástico apropriado, após limpas as extremidades com a solução limpadora 

específica. 

NORMAS  

Toda a instalação deverá atender as seguintes normas:  

NBR 5626/98- Instalação predial de água fria; 

NBR 8160/99- Sistemas prediais de esgoto sanitário- projeto e execução. 

NBR 10844- Instalações Prediais de Águas Pluviais 

 

2.2. SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO  

Deverá ser instalado rede para coletar o esgoto do novo tanque a ser instalado. A 

execução das instalações hidro sanitárias obedecerá fielmente às recomendações e 
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prescrições dos fabricantes para os diversos materiais, bem como às Normas Técnicas 

da ABNT; 

As valas para assentamento da tubulação enterrada de esgoto deverão ser 

escavadas a no mínimo 5 cm abaixo da profundidade de projeto, o nível e a declividade 

final deverão ser obtidas com o preenchimento da vala com um berço de areia apiloada 

manualmente.  

As tubulações deverão ser enterradas segundo a norma seguindo as 

recomendações a seguir: 

As condições de assentamento da tubulação (material de envoltória e 

compactação). 

A carga de terra e as cargas móveis sobre a tubulação 60 cm em passeios 

(calçadas); 

Caso não seja possível assentar a tubulação em cota mais profunda, aplicar uma 

laje de concreto sobre o material de envoltória da tubulação, para que esta laje de 

concreto absorva a carga e não transfira os esforços para a tubulação. 

Após o assentamento dos tubos estes deverão ser recobertos com areia até 10 cm 

acima do tubo. O restante do reaterro será feito com terra em camadas apiloadas de 20 

cm. 

As redes de esgoto deverão ser executadas com declividade uniforme entre caixas 

de inspeção consecutivas, não formando depressões que permitam formação de 

depósitos no interior das canalizações. 

Todos os aparelhos deverão ser instalados de modo a permitir fácil limpeza e 

remoção bem como evitar a possibilidade de contaminação de água potável. 

Todas as mudanças de direção na tubulação de esgoto deverão estar previstas 

com dispositivos de inspeção. 

A instalação de caixas sifonadas e de sifões sanitários se fará de maneira a 

observar o nivelamento e prumos perfeitos e estanqueidade perfeita nas ligações 

aparelho-sifão e sifão-ramal de descarga ou de esgoto. 
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As caixas de inspeção deverão atender às dimensões constantes do projeto e ao 

material especificado. Serão sempre impermeabilizadas internamente pelo sistema de 

argamassa rígida, argamassa de cimento e areia com adição de hidrofugante conforme 

projeto. No fundo deverá ser moldada meia-seção do condutor que aí passa, na mesma 

declividade que o coletor, para não se formarem depósitos no fundo da caixa. A tampa 

deve permitir fácil remoção e perfeita vedação. No caso da caixa ser executada em área 

edificada, a tampa deverá estar no nível do piso acabado e será revestida com o mesmo 

material do piso. As juntas serão vedadas com filete de vedante flexível. 

Os tubos de PVC tipo esgoto (para esgoto primário, secundário, etc) serão unidos 

com anel de vedação, devendo utilizar-se de lubrificação na montagem.  

 

2.3. AGUAS PLUVIAIS 

A execução das tubulações de descida e drenagem da água pluvial da cobertura 

obedecerá fielmente aos projetos, memorial descritivo e detalhes fornecidos, às 

recomendações e prescrições dos fabricantes para os diversos materiais, bem como às 

Normas Técnicas da ABNT; 

Havendo necessidade de qualquer alteração, esta só poderá ser executada após 

aprovação da FISCALIZAÇÃO, e a CONTRATANTE deverá apresentar, no final dos 

trabalhos, desenho atualizado das instalações; 

Os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados e empregando-

se equipamentos e ferramentas adequadas para garantir segurança e perfeição do 

trabalho; 

Os tubos do tipo ponta e bolsa serão assentados sempre de jusante para 

montante. As bolsas devem ficar voltadas para o lado mais alto. 

A tubulação de descida de água pluvial deverá ser encaixada através da bolsa 

do tubo no tubo de saída da calha da cobertura de modo a garantir a estanqueidade. O 

tubo deverá ser fixado na alvenaria através de suportes de aço tipo abraçadeira 

espaçados de no máximo 1,5 metros. 
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As redes de drenagem deverão ser executadas com declividade uniforme entre 

caixas de inspeção consecutivas, não formando depressões que permitam formação de 

depósitos no interior das canalizações. 

Os tubos de PVC série reforçada tipo esgoto utilizados na drenagem de água 

pluvial aéreos serão unidos com cola (adesivo plástico, após solução limpadora). 

3. REVESTIMENTO E PINTURA 

3.1. REVESTIMENTO DE PAREDE 

Na paredes da rampa deverá ser assentado revestimento em pedra São Tomé, 

assentados sobre argamassa 1:3 (cimento e areia) rejuntado com cimento branco. 

3.2. PINTURA. 

Pintura interna: Pintura à base de látex acrílico,na cor branca . 

Pintura  externa: à base de látex acrílico. A cor Cinza claro , A tinta utilizada deverá 

anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de 

solventes e odor. 

Pintura sobre parede com Textura: nas paredes existentes com textura deverá ser 

aplicada pintura látex acrílica na cor marrom claro. 

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de 

sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra 

o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser 

aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos 

sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas. 
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Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas 

de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não 

destinadas à pintura. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas 

proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, 

falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico. 

 

 

4. ESQUADRIAS 

 Portão de correr  em aço galvanizado ,confeccionado em  ferro chato 1 1/2   

3/16, tubo oblongo #18  3x2,5m. incluindo fechadura e  pintura esmalte 

automotiva -cinza- duas demãos. 

 

 P 02 – Fornecimento e instalação de porta 01 folha – de abrir – dimensão 

0,87 x 2,10 m –A. porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição,   

 

 Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarnições 

 

 P 01 – Fornecimento e instalação de porta 02 folhas – de correr– dimensão 

2,20 x 2,20  m – em vidro temperado fumê 10mm, com trilho em alumínio  

preto com comprimento de 4,35m, fechadura, puxadores  e arremates. 

fixação com parafusos, inclusive vidros. 

 J 06 – Fornecimento e instalação de esquadria em alumínio anodizado 

branco e vidro blindado - de correr – dimensão 1,60x 1,20 x 1,00m (módulo 

de 0,80 de largura) – em vidro blindado de 40mm com montantes de aço 

balístico. 

4.1. PELE DE VIDRO (GLAZING) 

Pele de vidro laminado 8 mm refletivo em vidro temperado 8mm refletivo na 

cor azul e estrutura em alumínio anodizado natural. obs¹: medida da folha da 
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janela com divisões conforme determinado em projeto. Estrutura deverá ser 

fixada nas paredes existente. 

4.2. PROTETOR DE PAREDE 

No salão deverá ser instalado protetor de parede em PVC 20cm200x400x30mm,  

a base deverá ser fixada na parede por parafusos  e um perfil protetor para acabamento.  

 

5. COBERTURA 

5.1. ESTRUTURA METÁLICA: 

A estrutura do telhado deve ser executada em estrutura Metálica de duas  águas,  

Deverão  ser executadas terças de aço Galvanizado com travamentos suficientes para 

manter a estrutura rígida deverá possuir pontos de ancoragem soldadas na estrutura 

metálica existente, A estrutura deve ficar alinhada no telhado, conforme projeto.  

5.2. TELHAS METÁLICAS E CUMEEIRA: 

Fornecimento de material e mão de obra para telhamento com telha de aço 

galvanizado e cumeeira,  e = 0,5 mm, com até 2 águas, com parafusos de fixação.  

Montar as telhas em sentido contrário ao do vento; a montagem deve ser iniciada 

do beiral da cumeeira. A cobertura deverá ser feita, simultaneamente, em ambos os 

lados. Assim haverá coincidência das ondulações na cumeeira. 

Observar que as telhas devem ser elevadas do chão e carregadas até o local do 

assentamento. O Furo  deve ser feito no mínimo a 25mm da borda da telha e que devem 

ser colocados três conjuntos de fixação por telha e por apoio. 

 

5.3. CALHAS E RUFOS: 

 

Fornecimento de material e mão de obra para instalação  das calhas  metálicas ,que 

serão  em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm. 
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Fornecimento de material e mão de obra para instalação de Rufo em chapa de aço 

galvanizado número 24, corte de 25 cm. 

6. ACABAMENTOS 

6.1. COMUNICAÇÃO VISUAL 

Letreiro em alto relevo de aço galvanizado, 

Logotipo prefeitura em aço galvanizado 

6.2. PAINEL EM ACM 

pórtico em acm preto  e painel em acm preto. 

6.3. BRISE METÁLICO 

Fornecimento de material e mão de obra para instalação de Brise metálico em aço 

galvanizado ,confeccionado em  ferro chato 1 1/2   3/16, tubo oblongo #18  3x2,5m. com  

pintura esmalte automotiva -branca- duas demãos. 

 

6.4. GUARDA CORPO 

O corrimão e guarda corpo da rampa externa será   em metalon 40x40e tubo de 1" 

com corrimão duplo 1"1/2.de acordo com a NBR 9050 em dimensões e especificações 

conforme projeto. Deverá ser  aplicada pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre 

superfície metálica  aplicado com equipamento. 

7. VERIFICAÇÃO FINAL 

 Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das 

perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os itens executados na 

obra. Sendo garantidos e reparados pela CONTRATADA, todos os problemas 

observados pela fiscalização. 

 

8. ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA 

A solicitação da CONTRATADA para entrega da obra à CONTRATANTE deverá 

ser feita por escrito, mediante a entrega da “Data-Book” da obra, onde devem constar 

os desenhos, certificados, procedimentos, relatórios, ou seja, o conjunto completo com 
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a memória da obra. A FISCALIZAÇÃO examinará o objeto da solicitação de entrega e 

estando o mesmo, em perfeito acordo com o projeto e especificações técnicas, emitirá 

o Termo de Entrega e Recebimento que será assinado por ambas as partes. Caso os 

serviços não estejam conforme o contratado, a CONTRATADA deverá executar todas 

as correções e ou complementações necessárias para que a obra fique conforme o 

projeto e especificações dentro do prazo estipulado pela CONTRATANTE. Após a 

execução dos serviços ou complementações, a CONTRATADA fará uma nova 

solicitação para entrega, quando então serão repetidos os passos acima.   

 

9.  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 

Refere-se à limpeza permanente do canteiro de obras inclusive o da 

FISCALIZAÇÃO. Prevê-se uma equipe mínima de 1 (um) servente com dedicação 

exclusiva e caçamba para entulho. 

A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser 

instalados containers específicos para o uso de entulhos, em local acordado com a 

FISCALIZAÇÃO. 

Os containers com entulhos deverão ser periodicamente removidos do canteiro e 

encaminhados às áreas de deposição liberadas pelo órgão regional competente. 

 

10. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E DESENHOS 

 

CRONOGRAMA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

CAM.FL01-ARQ-PLANTA  

CAM.FL-02-ARQ-CORTES 
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CAM.FL-03-ARQ-PAG.DE PISO 

CAM.FL-04-ARQ-LAYOUT 

CAM.FL-05-ARQ-QUARDA CORPO 

CAM.FL-06-ARQ.COBERTURA 

CAM.FL-07-ARQ-DET.PINTURA 

CAM.FL08-.ARQ-DET. E ESQUADRIAS 

CAM.FL-01- EST.FUNDAÇÃO 
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