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A - ORIENTAÇÕES GERAIS
1. Disposições Preliminares
O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das
metas estabelecidas para a execução dos serviços de Implantação e Modernização de
Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer no município de
Corumbaíba-GO.
Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente
vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo
Fiscalização define a equipe que representará o Departamento de Fiscalização e Obras
do Município perante a Contratada e a quem este último dever-se-á reportar, e o termo
Contratante define a Prefeitura Municipal de Corumbaíba-GO.
Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa
vencedora da licitação.
Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas
Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no
decorrer destas Especificações.
A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no
projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial,
e demais documentos integrantes do contrato.
2. Discrepâncias, Prioridades e Interpretações.
Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes
e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais
Responsáveis ou a Contratante, nesta ordem.
Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre os
de maior escala.
Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerão sempre os primeiros.
Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em escala
prevalecerão sempre às primeiras.
Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos,
serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.
Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser
feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da
Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com
os desenhos e especificações.
A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e
durante a execução de quaisquer serviços.
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3. Orientação Geral e Fiscalização
A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação
de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos
pela Contratada.
As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros
serão mantidas por intermédio da Fiscalização.
A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das
obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das
obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas,
depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados à construção,
serviços e obras em reparo.
A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da
comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.
Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a
proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.
As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra
contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da
contratação.
A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e
tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços,
sejam eles definitivos ou temporários.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente
de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser
submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de
remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.
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 Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado,
visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalização não
aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais
pelos fornecedores.
Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos;
os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global
constante da proposta da Contratada.
Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a
execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca pleiteados durante a
execução da obra como acréscimo de novos serviços.
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O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser
destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da
composição dos preços unitários.
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.
Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos
existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada deverá
solicitar previamente à Fiscalização autorização para tais deslocamentos e modificações.
Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora
fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar
"serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á,
inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e serviços em
questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas
implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais,
peças, etc.
A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa
após a finalização da execução do serviço.
A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos
serviços ou em conseqüência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com
o reparo desses danos.
A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não
aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes
recusadas sem direito a indenização.
A Contratada deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, seguindo
a Planilha de Orçamento e Quantitativos.
4. Placa da Obra
A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos no “Manual Visual de Placas e
Adesivos de Obras” da Caixa Econômica Federal (arquivo fornecido em pdf). Será
confeccionado em chapa galvanizada nº 22 fixada com estrutura de madeira. Terá área de
8 m², com altura de 2,00 m e largura de 4,00 m, e deverá ser afixada em local visível,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que
favoreça a melhor visualização.
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B –DISPOSIÇÕES GERAIS
1. INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA
Instalação e Locação da Obra.
Para colocação do depósito e barracão de obras, deverá ser construída instalação
provisória compatível com o vulto da obra, com capacidade para abrigar também
prepostos da Contratadaalém de instalações sanitárias e refeitório.
A Contratada deverá providenciar ligações provisórias de água e energia para utilização
na obra, cabendo a ela despesas e providências correspondentes.
Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer
dos trabalhos de construção. Madeiras de formas e andaimes deverão ser limpas e
empilhadas, livres de pregos.
A Contratada e suas sub-empreiteiras deverão fornecer a cada um de seus empregados,
crachá de identificação com nome do empregado e nome da empresa, para que seja
usado pelo empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra. Da mesma forma
todos os empregados deverão utilizar capacete e outros equipamentos de segurança, que
deverão ser identificados com o nome ou logomarca da empresa.
A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRÊNCIAS (livro de capa
resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, onde serão anotadas
todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em execução formais,
solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de
registro. Ao final da execução dos serviços, o referido Diário será de propriedade da
Administração do Contratante.
A Contratada se obriga a manter no escritório da obra, além do Diário de Obra, um
conjunto de todas as plantas e especificações independentes das necessárias a
execução, a fim de permitir uma perfeita fiscalização.
EQUIPE TÉCNICA
A Contratada se obriga a manter na da obra Engenheiro, Arquiteto ou Profissional
Habilitado da área por período de 2,5h diárias, para acompanhamento dos serviços a
serem executados.
A Contratada se obriga a manter na da obra Encarregado de Obra por período de 8h
diárias, para acompanhamento dos serviços e pessoal.
2. MOVIMENTO DE TERRA
Cortes e Aterros
As operações de corte compreendem:
a) Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até a cota da terraplanagem
indicada no projeto.
b) Escavação, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno natural, em
espessuras abaixo da cota de implantação da obra, conforme indicações no projeto,
complementados por observações da Fiscalização durante a execução dos serviços.
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c) Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras.
d) Retirada das camadas de má qualidade visando o preparo das fundações.
e) Escavações destinadas a subsolo, porventura existente na obra.
f) Os taludes dos cortes deverão apresentar, após a operação de terraplanagem, a
inclinação indicada no Projeto de Implantação.
As operações de aterro compreendem:
a) Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração e
compactação dos materiais selecionados de corte ou empréstimo para a construção do
corpo do aterro, até as cotas indicadas em projeto, a partir dos RN fornecidos pela equipe
técnica de topografia da Contratante.
b) Os solos para os aterros deverão ser isentos de materiais orgânicos.
c) A operação será precedida da execução dos serviços de limpeza e raspagem da
camada vegetal. O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito
em camadas sucessivas, não superiores a 25 cm de material solto.
d) Todas as camadas deverão ser convenientemente compactadas. O material deverá
estar coma umidade ótima permitindo-se uma variação de + - 2%. A massa especifica
aparente seca deverá corresponder a no mínimo 95% da massa específica
aparentemente seca, do ensaio DNER-ME 47-64. Os trechos que não atingirem as
condições mínimas de compactação e máxima de espessura deverão ser escarificados,
homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados, até atingir a
massa específica aparente seca exigida.
e) A compactação deverá ser controlada por laboratório idôneo. A compactação será
controlada nos casos em que a Especificação Complementar o exigir.
f) Na construção dos aterros poderão ser empregados tratores de lâmina, pá mecânica,
escavo-transportadores,caminhões basculantes, moto niveladora, rolos lisos de pneus,
pés-de-carneiro,estáticos ou vibratórios, caminhões pipa e grade.
g) A fim de proteger os taludes contra os efeitos da erosão deverá ser procedida a sua
conveniente drenagem e obras de proteção, com o objetivo de diminuir o efeito erosivo
das águas, tudo de conformidade com o estabelecido no projeto e especificações
complementares.

3. TRANSPORTES
Todo entulho produzido na obra será retirado, devendo o transporte ser realizado
periodicamente.

4. FUNDAÇÕES (INFRAESTRUTURA)
Os materiais utilizados para a execução das fundações diretas tais como: concreto, aço e
formas obedecerão às especificações de projeto. As escavações de valas e ou estacas
serão executadas de acordo com a técnica usual, levando em conta a natureza do terreno
encontrado e o volume do trabalho a realizar.
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5.ESTRUTURAS DE CONCRETO
A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao Projeto
Estrutural,Especificações e Detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT
que regem o assunto, em sua edição mais recente.
Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e
minuciosa verificação, por parte da Contratada e da Fiscalização, das fôrmas e armaduras,
bem como do exame da correta colocação de tubulações elétricas, hidráulicas e outras
que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As passagens das
tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão obedecer ao projeto,
não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com autorização do autor do
projeto. Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.
Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da
estrutura, poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resistência das
peças. O concreto a ser utilizado nas peças terá resistência (fck) indicada no projeto.
PREPARAÇÃO DA FERRAGEM
As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como
sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a
matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.
De um modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto
às suas características geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras,
esfoliações e corrosão. Para efeito de aceitação de cada lote de aço, a Contratada, se
houver solicitação da fiscalização, deverá providenciar a realização dos correspondentes
ensaios de dobramento e tração, através de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização,
de conformidade com as Normas NBR 6152 e NBR 6153. Os lotes serão aceitos ou
rejeitados em função dos resultados dos ensaios comparados às exigências da Norma
NBR 7480.
As barras de aço deverão ser depositadas em áreas adequadas, sobre travessas de
madeira, de modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas. Deverão ser agrupados
por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverá permitir a utilização em
função da ordem cronológica de entrada.
A Contratada deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aço,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas,
emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário à execução desses
serviços, de acordo com as indicações do projeto e orientação da Fiscalização.
CORTE
O corte das barras será realizado sempre a frio, vedado à utilização de maçarico.
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DOBRAMENTO
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser realizado com os raios de
curvatura, respeitados os mínimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da Norma NBR
6118. As barras de aço serão sempre dobradas a frio. As barras não poderão ser dobradas
junto às emendas com solda.
EMENDAS
As emendas por solda, ou outro tipo, deverão ser executadas de conformidade com as
recomendações da Norma NBR 6118.
FIXADORES E ESPAÇADORES
Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem,
lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, a
fim de garantir o cobrimento mínimo preconizado no projeto.
Estes dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem
manchas ou deterioração nas superfícies externas.
MONTAGEM
Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições do item 10.5 da
Norma NBR 6118.
PROTEÇÃO
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar
dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera
deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura com nata de cimento e ao ser
retomado a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa aderência.
COBRIMENTO
Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras
prescritas no projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo
preconizado em projeto, serão utilizados distanciadores de plástico ou pastilhas de
concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das
pastilhas deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão
incorporadas. As pastilhas serão providas de arames de fixação nas armaduras.
LIMPEZA
As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial
à aderência, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidação. A limpeza da
armação deverá ser feita fora das respectivas fôrmas.
Quando realizada em armaduras já montadas em fôrmas, será executada de modo a
garantir que os materiais provenientes da limpeza não permaneçam retidos nas fôrmas.
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FÔRMAS
Os materiais de execução das fôrmas serão compatíveis com o acabamento desejado e
indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira
serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas,
madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou simplesmente
outros tipos de materiais, conforme indicação no projeto e conveniência de execução,
desde que sua utilização seja previamente aprovada pela Fiscalização.
As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o
espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios. O material
proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas de
trabalho.
PROCESSO EXECUTIVO
A execução das fôrmas deverá atender às prescrições da Norma NBR 6118. Será de
exclusiva responsabilidade da Contratada a elaboração do projeto da estrutura de
sustentação e escoramento, ou cimbramento das formas.
As fôrmas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as
deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e
umidade, sejam desprezíveis. As fôrmas serão construídas de forma a respeitar as
dimensões, alinhamentos e contornos indicados no projeto.
No caso de concreto aparente, as fôrmas deverão ser executadas de modo a que o
concreto apresente a textura e a marcação das juntas exigidas pelo projeto arquitetônico
adequado ao plano de concretagem. Os painéis serão perfeitamente limpos e deverão
receber aplicação de desmoldante, não sendo permitida a utilização de óleo. Deverá ser
garantida a estanqueidade das fôrmas, de modo a não permitir a fuga de nata de cimento.
Toda vedação das fôrmas será garantida por meio de justaposição das peças, evitando o
artifício da calafetagem com papéis, estopa e outros materiais.
A manutenção da estanqueidade das fôrmas será garantida evitando-se longa exposição
antes da concretagem.
A amarração e o espaçamento das fôrmas deverão ser realizados por meio de tensor
passando por tubo plástico rígido de diâmetro adequado, colocado com espaçamento
uniforme. A ferragem será mantida afastada das fôrmas por meio de pastilhas de concreto.
ESCORAMENTO
As fôrmas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações e recalques na estrutura
superiores a 5mm. Serão obedecidas as prescrições contidas na Norma NBR 6118.
PRECAUÇÕES ANTERIORES AO LANÇAMENTO DO CONCRETO
Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das fôrmas deverão ser
conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com
as tolerâncias previstas na Norma 6118. As superfícies que ficarão em contato com o
concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos, e
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convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais precauções
constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118.
DESFORMA
As fôrmas serão mantidas até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar
com segurança o seu peso próprio, as demais cargas atuantes e as superfícies tenham
adquirido suficiente dureza para não sofrer danos durante a desforma. A Contratada
providenciará a retirada das fôrmas, obedecendo ao artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de
modo a não prejudicar as peças executadas, ou a um cronograma acordado com a
Fiscalização.
REPAROS
As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas
superfícies serão reparadas de modo a restabelecer as características do concreto. As
rebarbas e saliências que eventualmente ocorrerem serão reparadas. A Contratada deverá
apresentar o traço e a amostra da argamassa a ser utilizada no preenchimento de
eventuais falhas de concretagem. Todos os serviços de reparos serão inspecionados e
aprovados pela Fiscalização.
CIMENTO
O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer as especificações e os
métodos de ensaio brasileiros. O cimento Portland comum atenderá à Norma NBR 5732 e
o de alta resistência inicial à Norma NBR 5733.
Para cada partida de cimento será fornecido o certificado de origem correspondente. No
caso de concreto aparente, não será permitido o emprego de cimento de mais de uma
marca ou procedência.
O armazenamento do cimento no canteiro de serviço será realizado em depósitos secos, à
prova d’água, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de
modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de
cimento de diversas procedências. Também deverão ser observadas as prescrições das
Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem deverá permitir a utilização
seguindo a ordem cronológica de entrada no depósito.

AGREGADOS

Os agregados, tanto graúdos quanto miúdos, deverão atender às prescrições das
Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como às especificações de projeto quanto às
características e ensaios.
AGREGADO GRAÚDO
Será utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do britamento de rochas
estáveis, isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, como torrões de argila, material
pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graúdo será uniforme, com pequena
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incidência de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se a sua composição
granulométrica na especificação da Norma NBR 7211.
O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, de modo
a impedir qualquer tipo de trânsito sobre o material já depositado.
AGREGADO MIÚDO
Será utilizada areia natural quartzosa ou artificial resultante da britagem de rochas
estáveis, com uma granulometria que se enquadre na especificação da Norma NBR 7211.
Deverá estar isenta de substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais
friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outros materiais. O armazenamento
da areia será realizado em local adequado, de modo a evitar a sua contaminação.
ÁGUA
A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis,
ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em
princípio, deverá ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água
disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises
físico-químicas. Deverão ser observadas as prescrições do item 8.1.3 da Norma NBR
6118.
PROCESSO EXECUTIVO
Será exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilização dos
agregados graúdos e miúdos, de conformidade com as dimensões das peças a serem
concretadas. A fixação do fator água-cimento deverá considerar a resistência, a
trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensões e acabamento das
peças.
No caso do concreto aparente, este fator deverá ser o menor possível, a fim de garantir a
plasticidade suficiente para o adensamento, utilizando-se aditivos plastificantes aprovados
pela Fiscalização, de forma a evitar a segregação dos componentes.
A proporção dos vários materiais usados na composição da mistura será determinada pela
Contratada em função da pesquisa dos agregados, da granulometria mais adequada e da
correta relação água-cimento, de modo a assegurar uma mistura plástica e trabalhável.
Deverá ser observado o disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma NBR 6118.
A quantidade de água usada no concreto será regulada para se ajustar às variações de
umidade nos agregados, no momento de sua utilização na execução dos serviços. A
utilização de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
impermeabilizantes poderá ser proposta pela Contratada e submetida à aprovação da
Fiscalização. Será vedado o uso de aditivos que contenham cloreto de cálcio.
Cimentos especiais, como os de alta resistência inicial, somente poderão ser utilizados
com autorização da Fiscalização, cabendo à Contratada apresentar a documentação e
justificativa da utilização. Deverão ser exigidos testes no caso de emprego de cimento de
alto-forno e outros cimentos especiais.
Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente testados
para comprovação de sua adequação ao traço adotado. A Contratada efetuará, através de
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laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, os ensaios de controle do concreto e seus
componentes de conformidade com as Normas Brasileiras relativas à matéria e em
atendimento às solicitações da Fiscalização, antes e durante a execução das peças
estruturais.
O controle da resistência do concreto obedecerá ao disposto no item 15 da Norma NBR
6118. O concreto estrutural deverá apresentar a resistência (fck) indicada no projeto.
MISTURA E AMASSAMENTO
O concreto preparado no canteiro de serviço deverá ser misturado com equipamento
adequado e convenientemente dimensionado em função das quantidades e prazos
estabelecidos para a execução dos serviços e obras.
O amassamento mecânico no canteiro deverá ser realizado sem interrupção, e deverá
durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os
elementos, inclusive eventuais aditivos. A duração necessária deverá aumentar com o
volume da massa de concreto e será tanto maior quanto mais seco for o concreto.
O tempo mínimo para o amassamento deverá observar o disposto no item 12.4 da Norma
NBR 6118. A adição da água será realizada sob o controle da Fiscalização. No caso de
concreto produzido em usina, a mistura deverá ser acompanhada por técnicos
especialmente designados pela Contratada e Fiscalização.
TRANSPORTE
O concreto será transportado até as fôrmas no menor intervalo de tempo possível. Os
meios de transporte deverão assegurar o tempo mínimo de transporte, a fim de evitar a
segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura. O tráfego de
pessoas e equipamentos no local da concretagem deverá ser disciplinado através de
tábuas e passarelas. Deverá ser obedecido o disposto no item 13.1 da Norma NBR 6118.
LANÇAMENTO

O lançamento do concreto obedecerá ao plano apresentado pela Contratada e
aprovado pela Fiscalização, não se tolerando juntas de concretagem não previstas
no planejamento. No caso de concreto aparente, deverá ser compatibilizado o
plano de concretagem com o projeto de modulação das fôrmas, de modo que todas
as juntas de concretagem coincidam em emendas ou frisos propositadamente
marcados por conveniência arquitetônica.
A Contratada comunicará previamente à Fiscalização, em tempo hábil, o início de toda e
qualquer operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada após a liberação
pela Fiscalização. O início de cada operação de lançamento será condicionado à
realização dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela Contratada, se solicitado pela
Fiscalização, em cada betonada ou caminhão betoneira.
O concreto somente será lançado depois que todo o trabalho de fôrmas, instalação de
peças embutidas e preparação das superfícies seja inteiramente concluído.
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Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que o concreto adjacente ou de
envolvimento seja lançado.
Especiais cuidados serão tomados na limpeza das fôrmas com ar comprimido ou
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalização poderá
exigir a abertura de furos ou janelas para remoção da sujeira.
O concreto deverá ser depositado nas fôrmas, tanto quanto possível e praticável,
diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua
segregação.
A queda vertical livre além de 2,0 metros não será permitida.
O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao
tempo de pega do concreto.
Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente
terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas.
A operação de lançamento também deverá ser realizada de modo a minimizar o efeito de
retração inicial do concreto.
Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de
densidade.
Deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente
confinado junto às fôrmas e peças embutidas.
A utilização de bombeamento do concreto somente será liberada caso a Contratada
comprove previamente a disponibilidade de equipamentos e mão-de-obra suficientes para
que haja perfeita compatibilidade e sincronização entre os tempos de lançamento,
espalhamento e vibração do concreto.
O lançamento por meio de bomba somente poderá ser efetuado em obediência ao plano
de concretagem, para que não seja retardada a operação de lançamento, com o acúmulo
de depósitos de concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a operação
de adensamento.
ADENSAMENTO
Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado
continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será
executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios das fôrmas.
Durante o adensamento, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se
formem ninhos ou haja segregação dos materiais.
Serão observadas as prescrições do item 13.2.2 da Norma NBR 6118.
CURA
Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com o objetivo
de impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento.
Todo o concreto não protegido por fôrmas e todo aquele já desformado deverá ser curado
imediatamente após ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superfícies.
O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura.
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A cura adequada também será fator relevante para a redução da permeabilidade e
dos efeitos da retração do concreto, fatores essenciais para a garantia da
durabilidade da estrutura.
REPAROS
No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego
de materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalização. Registrando-se graves
defeitos, deverá ser ouvido o autor do projeto.
RECEBIMENTO
Para o recebimento dos serviços, serão verificadas todas as etapas do processo executivo,
de conformidade com os itens anteriores.
ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA
Satisfeitas as condições do projeto e desta Prática, a aceitação da estrutura se fará
mediante as prescrições no item 16 da Norma NBR 6118.
NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES
A execução de serviços de Estruturas de Concreto deverá atender também às
seguintes Normas e Práticas Complementares:
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado
NBR 7211 - Agregados para Concreto
Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionárias de serviços públicos;
Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA.

6.0INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA
NORMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UTILIZADAS

ABNT : NBR 5410;
 Especificações de Fabricantes de Materiais Elétricos;
 NR - 10 (Norma Regulamentar de Execução de Serviços na Área Elétrica).
 As presentes especificações estabelecem as normas gerais para a execução dos
serviços referentes à obra acima mencionada e são parte integrante dos projetos, devendo
ser rigorosamente observadas pela Empreiteira durante a execução da obra.
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 Serão utilizados na obra materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada,
devendo satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras e a estas especificações.
 A PREFEITURA MUNICIPAL fiscalizará permanentemente a obra, não aceitando
serviços nos quais não tenham sido observados os preceitos acima estabelecidos,
ordenando a demolição, no todo ou em parte, de serviços mal executados, por exclusiva
conta e risco da Empreiteira.
 Reserva-se a PREFEITURA MUNICIPAL o direito de suprimir, reduzir, ou aumentar os
serviços a serem executados, se achar conveniente.
 Não poderá a Empreiteira, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das cláusulas
e condições estabelecidas nestas especificações, bem como de detalhes e exigências
constantes dos projetos, fazendo eles parte integrante do contrato.
 A Empreiteira obriga-se a empregar na obra somente elementos competentes, hábeis e
disciplinados. Qualquer pessoa que não preencher tais requisitos e for julgada incapaz
pela fiscalização, deverá ser imediatamente afastada do serviço.
 Todos os pagamentos de taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizações,
seguros e demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da
mesma, serão de total e exclusiva responsabilidade da Empreiteira. O material utilizado
será de inteira responsabilidade da empresa vencedora.
EXECUÇÃO
As instalações deverão ser executadas dentro dos padrões da boa técnica, normas da
ABNT e das recomendações dos órgãos fiscalizadores municipais, estaduais e federais, ou
que detenham os serviços correlatos em concessões públicas. As instalações devem
atender satisfatoriamente às necessidades dos consumidores e especificações do projeto.
A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as especificações do projeto anexo,
primando sempre pela boa técnica, segurança na execução dos mesmo e bom
acabamento.
Qualquer alteração a ser introduzida nas especificações deste projeto deverá ser
encaminhada aos responsáveis pela execução por escrito, e ter prévia concordância dos
mesmos em tempo hábil. Dúvidas de projeto e especificações que eventualmente
surgirem, deverão ser esclarecidas antecipadamente com a fiscalização da obra, sendo
que qualquer serviço executado baseado em interpretações errôneas de desenho e
especificações será de inteira responsabilidade do empreiteiro.
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Qualquer detalhe omisso neste memorial ou no projeto anexo deverá atender as normas
da CELG e ABNT, devendo os serviços serem executados por pessoal técnico
especializado.
MATERIAIS EMPREGADOS
Os materiais a serem utilizados deverão ser de primeira linha, bem como satisfazer a todas
as exigências das normas. Somente serão aceitos na obra materiais com a Marca de
Conformidade do INMETRO.
IDENTIFICAÇÃO
Todos os componentes das instalações tais como: condutores, dispositivos de proteção,
controle, manobra, etc, deverão ser identificados de modo a permitir o reconhecimento da
área de atuação.
ENSAIOS E TESTES
Deverão efetuar, no mínimo, os testes abaixo, após a conclusão dos serviços:

Continuidade dos condutores de proteção, pelo menos nos trechos em que os
mesmos não forem acessíveis à verificação visual ou a verificação mecânica.

Resistência de isolamento entre condutores vivos (inclusive neutro) e em relação à
terra e entre cada condutor de fase em relação ao neutro.

Medição da resistência dos eletrodos de aterramento e emissão do laudo com os
valores encontrados (quando executado serviços referentes ao SPDA).

Centros de Distribuição (CD) e Disjuntores
O CD será de embutir ou de sobrepor, deverão conter barramentos de cobre para as três
fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente,
respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro.
Deverão ter grau de mínimo de proteção IP-40. Poderão ser metálicos ou de PVC.
Deverão possuir espelho para a fixação da identificação dos circuitos e proteção do
usuário (evitando o acesso aos barramentos).
Os disjuntores usados deverão ser do tipo termomagnético (disparo para sobrecarga e
curto-circuito), com curva característica tipo “C” (5 a 10 x In), tensão nominal máxima de
440V, corrente máxima de interrupção de pelo menos 10kA, corrente nominal de acordo
com os quadros de carga, verificar o nível de curto.
Os disjuntores para os quadros de distribuição serão da marca:Eletromar, Steck,
Siemens, General Electric, Pial , Lorenzettie sua disposição deve ser de acordo com o
Diagrama Unifilar, em planta, observando o balanceamento de fases.
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A proteção dos circuitos localizados em áreas úmidas (banheiros e copa com cubas, etc.)
deverá ser realizada através de disjuntores termomagnéticos com dispositivo diferencial
residual (DR), com corrente nominal conforme os quadros de carga, corrente diferencial
residual máxima de 30mA, bipolar tetrapolar, conforme o caso.
Os equipamentos elétricos como chuveiros, a serem instalados deverão ter sua resistência
interna blindada para evitar fugas indesejáveis à terra o que ocasionaria a abertura do
dispositivo DR.
Caixas de passagem de embutir
As caixas de embutir, para interruptores, tomadas, luminárias e passagem, serão em PVC,
com dimensões em projeto e especificação, sendo, retangulares, octavadas e sextavadas.
Só serão abertos os olhais das caixas onde forem introduzidos eletrodutos.
As caixas deverão estar alinhadas e aprumadas.

Tomadas
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de
força do tipo universal 2P+T (10/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Interruptores
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de
acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo,
conforme especificação em projeto.
Eletrodutos
Os circuitos sairão dos QD´s através de eletrodutos de PVC rígido ( fiação enterrada). As
mangueiras corrugadas ou lisas serão antipropagação de chamas e vapores tóxicos,
embutidos em paredes e lajes.
Estes serão instalados de modo a constituírem uma rede contínua de caixa a caixa,
luminária a luminária, no qual os condutores possam a qualquer tempo ser enfiados e
removidos sem prejuízo para o isolamento.
A ligação das luminárias aos interruptores também será feita por eletrodutos, de mesmo
padrão.
As caixas de passagem e eletrodutos deverão formar uma malha rigidamente fixa as
estruturas através de tirantes de aço, suportes e braçadeiras, de tal forma que resistam ao
peso dos eletrodutos, fiação, etc.
As ligações e emendas entre si ou as curvas, serão executadas por meio de luvas
rosqueadas que deverão aproximá-los até que se toquem, para os rígidos.
Não será permitido em uma única curva, ângulo superior a 90 graus.
Na fixação de eletrodutos em caixas metálicas (quadros), será obrigatório o uso de buchas
e arruelas.
Deverão ser colocadas guias de arame de ferro galvanizado, nº14 nas tubulações vagas, a
fim de facilitar a enfiação de condutores elétricos.
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Os eletrodutos deverão ser obstruídos com tampão, logo após a instalação para evitar a
entrada de corpos estranhos.
Para instalação subterrânea, da entrada de energia e das ligações dos postes externos,
deverão ser instalados eletrodutos rígidos de PVC, devendo ser arrematados através de
buchas metálicas, para evitar danos aos condutores.

Fios
Todos os condutores serão cabos isolados, salvo indicação em contrário devendo ter
características especiais quanto à propagação e autoextinção do fogo.
Os condutores para alimentação da iluminação interna/externa e tomadas, deverão ser do
tipo cabo e ter isolamento para 450/750V, isolamento simples.
Marcas: Megatron, Pirelli, Prysmian, Sil, conforme NBR 7288, com bitola indicada em
planta.
A bitola mínima a ser utilizada será de 2,5mm² para circuitos de força e o fio terra.
Deverá ser seguida a convenção de cores prevista na NBR-5410 para a identificação dos
cabos:
- AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO
- VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTEÇÃO (TERRA)
- VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE R
- BRANCO PARA OS CONDUTORES DA FASE S
- PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE T
- AMARELO PARA OS CONDUTORES DE RETORNO
No caso de cabos com bitola 6mm² ou superior, poderão ser utilizados cabos com isolação
na cor preta marcados com fita isolante colorida em todos os pontosvisíveis (quadros de
distribuição, caixas de saída e de passagem).
Os cabos não deverão ser seccionados exceto onde absolutamente necessário.
Em cada circuito, os cabos deverão ser contínuos desde o disjuntor de proteção até a
última carga, sendo que, nas cargas intermediárias, serão permitidas derivações. As
emendas deverão ser soldadas com estanho e isoladas com fita tipo autofusão.
Asemendas só poderão ocorrer em caixas de passagem.
O fabricante deverá possuir certificação de qualidade do INMETRO.

Iluminação
O sistema de comando da iluminação externa será ligado através de contatores que serão
acionados a partir do sinal da célula foto-elétrica que energizará a bobina dos contatores.
Todos os circuitos de iluminação externa deverão ter dispositivo IDR para proteção contra
fugas de corrente (Idr=30mA).
Todos os equipamentos a serem utilizados na partida das lâmpadas de descarga
(reatores) deverão ser de alto fator de potência (acima de 0,92) e baixa distorção
harmônica (DHT <10%). Os reatores das lâmpadas fluorescentes deverão ser partida
rápida.
As luminárias ao tempo deverão ser blindadas para evitar a entrada de umidade einsetos.
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PROJETO SPDA
Trata-se do projeto de um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Este
projeto foi elaborado com dados estatísticos, tendo em vista que, em média, estes são superiores
aos demais níveis de descargas atmosféricas observadas no restante do País.
O projeto é basicamente constituído do seguinte:
 Malhas e Condutores
 Subsistema de Aterramento
 Detalhes do SPDA
A execução das instalações componentes do SPDA será feita de acordo com o projeto específico
em obediência à norma NBR 5419/2001 da ABNT que rege o assunto.
O sistema de proteção projetado é baseado no método gaiola (Faraday) onde os componentes
são descritos a seguir.
 Captores
Os captores serão constituídos por condutores de cobre nu, têmpera dura, # especificado em
projeto, no perímetro externo das coberturas das edificações e interligando-se entre si formando
uma malha (Método de Faraday).
Para assegurar a continuidade elétrica, os captores deverão estar rigidamente interligados; a
ligação deve ser assegurada, sendo necessário conectá-los em vários pontos através de uma
cordoalha de cobre nu de # especificado em projeto, soldando-se nas duas extremidades às
partes metálicas e deixando-se uma folga de 20 cm. O tipo de conexão será através de solda
exotérmica ou conectores apropriados.

7.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
Todos os materiais e serviços utilizados para a execução deste projeto deverão seguir as
exigências e especificações estabelecidas pela ABNT.
O projeto das instalações de água-fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de
água de forma contínua, em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade com pressões
e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e do sistema
de tubulações, preservando o máximo conforto dos usuários, incluindo alimentação dos
níveis de ruído.
O abastecimento será feito através de poço semi-artesiano já existente no localou pela
rede pública da Concessionária local derivando para o reservatório metálico tipo taça ,
capacidade 10m³, a partir do qual alimenta os equipamentos tais como: Bloco
Administração, Quadra Poliesportiva, Quiosque Alimentação e Centro Aquático.
ESPECIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO:
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Reservatório metálico tipo taça em aço patinável, capacidade de 10m³.
Normas aplicáveis: NB-89, NB-593, MB-25 e EB-79 da ABNT.
ANSI e ASMT para reservatórios de chapa de aço.
NBR 6123 – Forças devidas so vento em edificações.
A partir do reservatório metálico, a distribuição aos pontos de consumo será descendente
por ação de forças hidrostáticas gravitacionais.
As instalações de água serão executadas de acordo com o projeto, com as
especificaçõescomplementares e com as que se seguem:

Todas as alterações feitas no decorrer da obra serão previamente autorizadas pelo
autor do projeto, registradas e após o término da execução das instalações de água serão
atualizados os desenhos do respectivo projeto.

As colunas de canalização correrão embutidas nas alvenarias, salvo quando outros
espaços forem previstos para tal fim, devendo, neste caso, serem fixadas por braçadeiras
de 2 em 2 metros.

As derivações correrão embutidas nas paredes, vazios ou lajes rebaixadas,
evitando-se sua inclusão no concreto.

Os cortes, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto
armado, para passagem das tubulações, serão locados e tomados com tacos, buchas ou
bainhas, antes da concretagem, observando-se o disposto à respeito no Capítulo sobre
concreto armado, com prévia indicação do instalador.

Nas ligações de aparelhos ou metais (torneiras de pia, engates, chuveiros, etc.),
com tubulação em PVC, serão usadas conexões azul de PVC com bucha de latão.

Nas uniões PVC - bronze (metais sanitários) não serão usados sisal ou zarcão, mas
sim fita para vedação de rosca de politetrafluoretileno, tipo vedarosca.

Para as tubulações enterradas a largura da vala será tão reduzida quanto possível,
respeitado o limite D - 30 cm, sendo D o diâmetro, em cm, do tubo a assentar.

O espaço compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela
geratriz externa superior do tubo acrescida de 30 (trinta) cm será preenchido com aterro
cuidadosamente selecionado, isento de pedras e corpos estranhos e adequadamente
adensado em camadas não superiores a 10 (dez) cm de cada vez.

O restante do aterro será procedido com material que apresente uma densidade
aproximadamente igual a do solo existente nas paredes da vala, utilizando-se, de
preferência, o mesmo tipo de solo, desde que isento de pedras grandes ou corpos
estranhos de dimensões apreciáveis.

Os tubos com rosca não são recomendados para trabalhar enterrados, dando-se
preferência aos soldáveis para bitolas até 50 mm e aos de ponta e bolsa para bitolas
superiores.

Conforme previsto na NBR - 5626/82, as canalizações não atravessarão vigas ou
lajes, senão em passagens de maior diâmetro.

Os tubos de PVC só poderão ser curvados depois de inteiramente cheio de areia
fina e seca. A maleabilidade será obtida por intermédio de calor sem chama.
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Para evitar perfuração acidental dos tubos por pregos, parafusos etc., as
reentrâncias oucanaletas (encaixes) serão fechadas com argamassa de cimento e areia
média no traçovolumétrico de 1:3.

Na classe de tubo com juntas soldadas não será permitida, a qualquer título, a
abertura de rosca.

Na inspeção, caso a instalação não obedeça ao projeto, as exigências construtivas
integradas na NBR - 5626/82 e estas Normas de Execução, será rejeitada ou aceita
condicionalmente para os ensaios, sendo que a Empreiteira ficará obrigada a modificá-la
com o objetivo de adaptá-la às exigências acima mencionadas. Na “Verificação da
Estanqueidade à Pressão Interna” pela NBR - 5657/88, caso o número de ocorrências,
quer de vazamento quer de exsudação, seja maior do que 10 (dez) nos pontos
selecionados a instalação será rejeitada.

Na hipótese do número de ocorrências não ser superior a 10 (dez), a instalação
será aceita somente após a correção de todos os defeitos e repetição dos ensaios.

Na hipótese do número de pontos não aprovados ser menor ou igual a 1/3 do total
ensaiado, separando-se peças de utilização em geral, válvulas de descarga e caixas de
descarga, a instalação será aceita após a Empreiteira adaptá-la às condições específicas a
ser submetida a novo ensaio utilizando-se, nesse segundo teste, outra “formação da
amostra”.

Caso persista a existência de pontos de água não aprovados, a Empreiteira
procederá aosreparos e adaptações nesses pontos que apresentarem defeitos.

As válvulas de descarga que apresentarem vazão superior a 3 I/s serão reguladas
pordispositivos internos próprios, não sendo admitidos a utilização, nessa regulagem, do
registro de passagem integrado na tubulação ou do registro de isolamento acoplado à
válvula de descarga.
CÁLCULO PARA VOLUME DE RESERVATÓRIO
UN

N

CD

DR

VT

L

100

50

2

10.000,00

Reservatório metálico tipo taça volume 10 m³
Legenda:
UN= Unidade
N= Numero de Pessoas
CD= Consumo Diário/ Pessoa
DR= Dias de Reserva
VT= Volume Total


Tubos e Conecções:
Serão de cloreto de polivinila (PVC), rígido, do tipo pesado.
Para instalações de água fria, os tubos de PVC, serão da série A – e terão espessuras
epeso determinados pelas normas da ABNT.
As conexões para canalizações de plástico obedecerão, naquilo que lhes for aplicável, às
características gerais dos tubos.
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Registro de Gaveta:
Serão inteiramente de bronze com volante de ferro fundido ou estampado, ou volante
maciçocom acabamento cromado.

Reservatório Metálico Tipo Taça:
Com dimensões da chapa em função do volume, coluna seca, pintado internamente com
epóxie externamente com esmalte sintético (usar especificações próprias).


Caixas de Inspeção:

Serão instaladas caixas de inspeção de alvenarias de tijolos maciços, conforme normas
técnicas, revestidas com argamassa (com impermeabilizante) no traço 1:3 de cimento e
areia, levando tampa de ferro fundido que assegure perfeita vedação hidráulica, de acordo
com as exigências da concessionária local.


Ventilação:

Haverá colunas, conforme indicação em projeto.
Os ramais de ventilação serão ligados às colunas de ventilação em ponto situado a, no
mínimo 15 cm acima do nível máximo de água, no mais elevado aparelho sanitário.



Ramais de Descarga

O esgotamento dos aparelhos, até os sifões sanitários ou desconectores de redes de
esgotos primários, será executado conforme indicação.
As instalações hidro-sanitárias a serem executadas, são as indicadas nas plantas
específicas. Serão revisadas as instalações existentes como caixa de inspeção, colunas de
ventilação, tubo para as galerias, etc., e recuperadas ou trocadas de acordo com a
necessidade.


Montagem de Aparelhos:

Será cuidadosamente montado de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir
fácil limpeza e remoção, bem como, evitar a possibilidade de contaminação de água
potável.


Serviços Complementares:

Serão executados pelo Construtor todos os serviços complementares da instalação de
esgotos, tais como, abertura e fechamentos de rasgos para canalização, concordância das
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pavimentações com as tampas de caixa de inspeção e os trabalhos de arremates
necessários.


Fossa Séptica e Sumidouro:

Cálculo do Volume Útil (V)
V=1000+N(C x T+K x Lf)
Em que:
V=Volume útil, em litros.
N=número de pessoas ou unidades de contribuição. (adotou-se 8 habitantes)
C=Contribuição de despejos, em litros/ pessoa x Dia (padrão baixo)
T=Período de detenção, em dias. (ver Tabela 2 da norma)
K= taxa de acumulação de lodo digerido em dias equivalente ao tempo
de acumulação de lodo fresco (ver Tabela 3 da norma)
Lf= contribuição de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia
(ver tabela 1 da norma)
V=1.000+8(160 x 1 + 57 x 1)
V = 2.736 litros
Dimensões a serem Adotadas:
Largura =1,20m
Comprimento =1,80m
Profundidade =1,40m
Número de Câmaras em série: 2 câmaras proporção entre as Câmaras 2:1
Lodo e escuma:
O lodo e a escuma acumulados nos tanques devem ser removidos anualmente,confome
Tabela 3 da norma NBR 7229/1993.

SUMIDOURO
Determinação da Área de Absorção do solo (A)
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A= V
C1
Onde:
A= área de infiltração necessária, em m², para sumidouro.
V= volume de contribuição diária, em L/dia, que resulta damultiplicação do número de
contribuintes (N) pelacontribuição unitária de esgotos (C)
C1= coeficiente de infiltração (L/m² x dia) obtido no Teste de percolação para determinação
do coeficiente de infiltração.
De acordo com os ensaios de percolação realizados pela empresa Pró Solo Sondagens e
Fundações LTDA (anexo) foi obtido um coeficiente de infiltração de 60,32 litros/m².dia
Assim:
A =160x 8 = 21,22 m²
60,32

1,40 m

5,00m

Detalhe esquemático do sumidouro

Área de infiltração atingida pelo sumidouro projetado: 21,99 m²>21,22m² (ok!)
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O nível do lençol freático, na época do ensaio ( fev/14) verificado foi de 7,5 metros de
profundidade estando assim, garantida a distância mínima de 1,50m entre o fundo do
sumidouro e o nível do lençol freático.
O dimensionamento das unidades foi feito com base nas diretrizes das NBR 7229/82.

8.0 LOUÇAS E METAIS
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA
Modelo: Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada , padrão médio.
Material: Cerâmica esmaltada
Cor: branco
Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito
funcionamento.
Acessórios:
A) Parafusos de Fixação
Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante.
Acabamento: do Fabricante.
Aplicação: Para os vasos sanitários.
B) Ligações (Tubos, Engates)
Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante.
Acabamento: PVC.
Aplicação: Para os vasos sanitários
C) Anel Vedação:
Aplicação: na interligação entre a saída de cada vaso sanitário com o tubo de esgoto

VASO SANITÁRIO COM VALVULA DE DESCARGA
Modelo: Vaso sanitário sifonado com válvula de descarga , padrão médio.
Material: Cerâmica esmaltada
Cor: branco
Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito
funcionamento.
Acessórios:
A) Parafusos de Fixação
Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante.
Acabamento: do Fabricante.
Aplicação: Para os vasos sanitários.
B) Ligações (Tubos, valvulas)
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Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante.
Acabamento: PVC, metal.
Aplicação: Para os vasos sanitários
C) Anel Vedação:
Aplicação: na interligação entre a saída de cada vaso sanitário com o tubo de esgoto
ENGATES PARA ÁGUA:
Material: ligação flexível em PVC
Modelo de referência: Flexível com 40 cm .
Aplicação: alimentação de água fria nos lavatórios dos sanitários e caixas acopladas de
bacias sanitárias.
SIFÃO:
Tipo: Sifão ajustável
Material: PVC
Aplicação:tanques, pia e lavatórios.

TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS:
Tipo: Torneira cromada de mesa.
Material: Metal
Modelo de referência: bica média de mesa
Acabamento: Cromado
Aplicação: Nos sanitários.

CUBA OVAL DE EMBUTIR:
Tipo:Cuba oval para embutir 35x50 cm.
Material: Cerâmica esmaltada
Cor: branco
Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito
funcionamento.
Aplicação: nos sanitários.
CUBA EM AÇO INOX DE EMBUTIR:
Tipo:Cuba em Aço Maxi Retangular de embutir
Material: aço inox
Dimensões: 50cm x 40cm x 240 mm
Cor: Inox
Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito
funcionamento.
Aplicação: copa e cozinha.
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9.0 ALVENARIAS
Os tijolos de barro maciços ou furados serão de procedência conhecida e idônea, bem
cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se
destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares.
Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR
7170 e NBR 8041, para tijolos maciços, e NBR 7171, para tijolos furados. Se necessário,
especialmente nas alvenarias com função estrutural, os tijolos serão ensaiados de
conformidade com os métodos indicados nas normas.
O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras,
trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.
PROCESSO EXECUTIVO
As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência às dimensões e
alinhamentos indicados no projeto ou Planilha orçamentária. Serão aprumadas e
niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas
serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com
ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento
e aplicação das camadas de argamassa.
O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimentoe areia, no traço
volumétrico 1:4, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da
Fiscalização, poderá ser utilizada argamassa pré-misturada.
Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será
aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com
adição de adesivo, quando especificado pelo projeto ou Fiscalização. Neste caso, deverse-á cuidar para que as superfícies de concreto aparente não apresentem manchas,
borrifos ou quaisquer vestígios de argamassa utilizada no chapisco.
Deverá ser prevista ferragem de amarração da alvenaria nos pilares, de conformidade com
as especificações de projeto. As alvenarias não serão arrematadas junto às faces inferiores
das vigas ou lajes. Posteriormente serão encunhadas com argamassa de cimento e areia,
no traço volumétrico 1:3 e aditivo expansor, se indicado pelo projeto ou Fiscalização. Se
especificado no projeto ou a critério da Fiscalização, o encunhamento será realizado com
tijolos recortados e dispostos obliquamente, com argamassa de cimento e areia, no traço
volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da
Fiscalização, poderão ser utilizadas cunhas pré-moldadas de concreto em substituição aos
tijolos.
Em qualquer caso, o encunhamento somente poderá ser executado quarenta e oito horas
após a conclusão do pano de alvenaria. Os vãos de esquadrias serão providos de vergas.
Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos
não encunhadas na estrutura deverão ser executadas cintas de concreto armado,
conforme indicação do projeto.
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ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ)
Na alvenaria de elementos vazados as fiadas serão perfeitamente de nível, alinhadas e
prumadas, ou seja, os elementos vazados serão cuidadosamente aprumados a fio de
prumo,as fiadas serão perfeitamente retas e niveladas ao nível de bolha.
Não será tolerada qualquer torção, desnível ou desaprumo dos elementos vazados, nem
qualquer sinuosidade nas juntas verticais ou horizontais. Juntas de dilatação, onde
conveniente, serão executadas com material plástico apropriado: asfalto, mastique
betuminoso,lã de vidro ou neoprene.
A fim de prevenir dificuldade de limpeza ou danificação das peças, cuidar-se-á de remover,
antes de seu endurecimento, toda a argamassa que venha a salpicar a superfície dos
elementos ou extravasar das juntas.
Antes da pega da argamassa, serão as juntas cavadas com ponta de colher ou com ferro
especial, na profundidade suficiente para que, depois do rejuntamento, fiquem expostas e
vivas as arestas das peças.
Posteriormente as juntas serão tomadas com pastas de cimento Portland comum ou
branco e alisadas, de modo a apresentarem sulcos contínuos, de pequena profundidade.
DIVISÓRIA PARA SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS
Os painéis divisórios serão de marmorite espessura de 35mm.
As divisórias serão fixadas no piso e na parede e entre si com ferragem cromada.

10.0 ESQUADRIAS
ESQUADRIAS DE FERRO
Todo o material a ser empregado deverá ser novo, de boa qualidade, limpo, desempenado
esem defeitos de fabricação ou falhas de laminação.
As chapas e os perfis deverão atender as prescrições das Normas Técnicas da ABNT, e só
poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos indicados nos desenhos e às
amostras apresentadas pelo empreiteiro e aprovados pela Fiscalização.
Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapas testa, etc. terão
aforma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas ou outros artifícios.
GNERALIDADES
Todos os trabalhos de serralheira como Portões, Janelas, Caixilhos, Gradil, GuardaCorpos,Guichês Metálicos, etc. serão executados de acordo com os respectivos detalhes,
indicações dos demais desenhos do projeto e as especificações próprias, mediante mãode-obra especializada.
As cotas dos peitoris, definidas nos cortes do Projeto de Arquitetura, deverão
serrigorosamente obedecidas.
As medidas das esquadrias serão de vãos livres.
Os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadriados ou laminados de modo a
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desaparecerem as rebarbas e saliências da solda.
Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as asperezas limadas; as
emendas (parafusos ou rebites ou soldas) deverão apresentar ajuntamento perfeito, sem
folgas, rebarbas ou diferenças de nível. Os furos realizados no canteiro de obras deverão
ser executados com brocas ou máquinas de furar, sendo proibido o emprego de furadores
(punção).
Todas as unidades de serralheira, uma vez armadas, deverão ser marcadas com clareza,
demodo a permitir a fácil identificação e assentamento nos respectivos locais de
construção.
Cabe ao empreiteiro elaborar com base nas pranchas do projeto, os detalhes de execução,
quando não for fornecido pela PREFEITURA, sendo estes, oportunamente, submetidos à
aprovação da Fiscalização.
As peças serão dotadas de pingadeiras e mata junta de forma a garantir perfeita
estanqueidade, evitando a penetração de água.
Deverá ser prevista na execução de grades, gradis, portões e peças pesadas, a colocação
de travessas, tirantes e mãos francesas para perfeita rigidez da estrutura. Em peças de
grandes dimensões, expostas ao tempo, deverão ser previstas juntas de dilatação.
Com o aumento das dimensões dos caixilhos, dever-se-á tomar precauções relativas ao
esforço dos montantes e travessas principais, objetivando-se uma maior rigidez do
conjunto.
Os perfis que compõem os caixilhos não poderão ser emendados para se obter o
comprimento necessário.
As juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto serão cuidadosamente
tomadas com calafetadores cuja composição lhe assegure plasticidade permanente.
Todas as esquadrias deverão ser calafetadas com massa plástica de modo a não permitir a
penetração de água nas frestas.
Os chumbadores ou contramarcos serão, devida e solidamente, fixados à alvenaria ou ao
concreto, com argamassa de cimento e areia 1:3, a qual será firmemente socada nos
respectivos furos.
Especial cuidado será tomado para que as esquadrias não sofram torção ao serem fixadas
aoschumbadores ou contramarcos.
Todas as chapas e perfis utilizadas para fabricação das esquadrias não deverão ter
espessurainferior a dos detalhes.
Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à prova de
estanqueidade por meio de jato de mangueira d’água sob pressão.
As ferragens necessárias à fixação, colocação, movimentação ou fechamento das peças
farão parte integrante das mesmas, e constam dos desenhos e/ou especificações
complementares.
Se não ocorrer o encaixe perfeito entre o vão e a esquadria por falha de esquadro, ou por
dimensões diferentes das aprovadas, a peça nunca poderá ser forçada durante a fixação.
Caberá ao empreiteiro inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralherias e pelo
seu funcionamento, depois de definitivamente fixadas.
Caberá à Fiscalização impugnar toda esquadria que não estiver compatível com a obra.
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Os cantos dobrados das básculas deverão ser rebatidos para obter esquadramento
perfeito.
As folgas verticais e horizontais deverão ser mínimas e uniformes em toda a caixilharia.
As janelas, quando fechadas, não deverão permitir quaisquer vibrações.
As folhas móveis das esquadrias deverão ser desmontáveis do marco fixo, depois da
chumbação do mesmo na obra.
A fim de atender uma estanqueidade perfeita, os perfis deverão ter duplo recobrimento.
ESQUADRIAS DE MADEIRA
As esquadrias de madeira, portas, portais, janelas, guarnições peitoris, etc. deverão
obedecer quanto à sua localização, fabricação e instalação às indicações do Projeto
Arquitetônico e respectivos desenhos de detalhes construtivos e as Especificações
Complementares.
Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de
empenamento,descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade na madeira, nós,
escoriações ou outros defeitos que comprometam sua finalidade.
Na execução dos serviços de carpintaria e marcenaria, será sempre empregada madeira
de boa qualidade, como Cedro, Jacarandá, Cabreúva, Ipê, Imbuía, Mogno e outras com as
características destas.
Só serão colocadas na obra peças fabricadas com madeira seca, bem
aparelhadas,rigorosamente planas e ligadas, isentas de quaisquer defeitos.
Caberá à empreiteira responsabilidade pelo prumo e nível das esquadrias e pelo seu
perfeito funcionamento depois de definitivamente fixadas.
Não será permitido o uso de madeira compensada em portas externas.
Na armação e confecção das esquadrias, serão empregados somente pinos e cunhas de
madeira e cola de carpinteiro.
As sambladuras serão do tipo mecha e encaixe, com emprego de cunha de dilatação, para
garantia de maior rigidez de união.
O revestimento final das portas será especificado em cada caso particular.
Todas as peças deverão ficar perfeitamente aprumadas e niveladas, sem folgas exagera
das junto às aduelas, marcos e soleiras.
Os rasgos para as ferragens deverão ser sem folgas e com dimensão exatamente igual a
das ferragens.
As aduelas terão a largura igual à espessura das paredes acabadas.
Os alisares serão conforme os detalhes constantes dos desenhos e serão fixadas às
aduelasou marcos por pregos sem cabeça.
Os elementos componentes das esquadrias de madeira deverão observar as seguintes
especificações:
 Batentes(Caixilhos)
Serão de madeira aparelhada, salvo disposição contrária, terão espessura de 4,5cm,
rebaixo de 1cm, com largura igual à espessura da folha, acrescida de 2mm.
Os batentes com acabamento para pintura serão previamente protegidos com uma demão
de óleo de linhaça e só serão colocados após a conclusão das alvenarias que os recebem.
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 Guarnições (alisar)
Serão de madeira de boa qualidade, molduras aparelhadas, pregadas aos batentes ao
longoda junta deste com as paredes.
A espessura mínima das guarnições será de 1,5cm.
 Folhas
Podem ser maciças, almofadadas ou compensadas.
As folhas almofadadas terão montantes e travessas com espessura mínima de 3,5cm, e
largura mínima de 12cm, variando de acordo com o número de almofadas, vão de
esquadrias e número de folhas.
Os montantes e travessas serão providos de sulcos com profundidade de 12mm e largura
iguala espessura da almofada a ser embutida, podendo as arestas serem chanfradas.
As folhas compensadas terão espessura mínima de 3,5cm e serão sempre encabeçadas
coma madeira de acabamento do lado da fechadura, folheadas nas duas faces com
lâminas de madeira determinada.

11.REVESTIMENTO DE PAREDE
As argamassas serão preparadas mecanicamente, podendo ser do tipo pré-dosada
industrialmente.
O amassamento mecânico deve ser contínuo e durar pelo menos 90 segundos, a contar do
momento em que todos os componentes da argamassa, inclusive a água, tiverem sido
lançados na betoneira ou misturados.
Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla
mecânica, será permitido o amassamento manual.
O amassamento manual será feito sob cobertura e de acordo com as circunstâncias e
recursosdo canteiro de obra em masseiras, tabuleiros ou superfícies planas impermeáveis
e resistentes.
Admite-se o emprego de aditivo químico em substituição à cal desde que o mesmo tenha
qualidade comprovada.
Prosseguir-se-á o amassamento com o devido cuidado para evitar-se perda de água ou
segregação dos materiais, até conseguir-se uma massa homogênea de aspecto uniforme e
consistência plástica adequada.
Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a
executar em cada etapa de maneira a ser evitado o início de endurecimento antes de seu
emprego.
As argamassas contendo cimento serão usadas no máximo dentro de 2 ½ (duas e meia)
horas a contar do primeiro contato do cimento com a água.
Nas argamassas de cal contendo pequena proporção de cimento, a adição do cimento
será realizada no momento do emprego.
Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento,
sendo expressamente proibido tornar a amassá-la.
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A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá
ser novamente empregada.
Não será permitido o uso de argamassa com saibro, apenas areia lavada com cal
hidratada CH1.
Jamais será admitida a mescla de cimento Portland e gesso, dada a incompatibilidade
química desses materiais.
Os revestimentos de argamassa só poderão ser iniciados após terminados os trabalhos de
aperto das paredes, colocação das caixinhas, assentamento das tubulações e taliscamento
dos panos.
O recobrimento das tubulações deverá ser de tal forma que possa evitar a trinca posterior
do revestimento, por decorrência do trabalho dos mesmos.
As caixas, em geral, deverão ser cheias com papel, de modo a impedir a penetração de
argamassa no seu interior.
Os recortes deverão ser perfeitos no entorno das caixas, as quais deverão estar niveladas
e aprumadas.
Os revestimentos de parede deverão ser dilatados a cada 28m² de modo planejado.
CHAPISCO
Todas as superfícies de concreto, alvenarias de tijolos furados e forro, internas ou
externas,receberão uma camada de chapisco de argamassa no traço 1:3.
As paredes deverão ser adequadamente molhadas (sem saturação), antes do início do
chapisco.
A aplicação do chapisco deverá ser de baixo para cima em todos os parâmetros verticais
interno e externo das alvenarias e estruturas.
REBOCO
Para execução do reboco, será empregada a argamassa no traço 1:2:8 (cimento,cal,areia).
A espessura do revestimento deverá ficar entre 15 a 25 mm.
REVESTIMENTO DE GESSO
Em revestimentos internos (paredes e tetos) o gesso poderá ser aplicado conforme abaixo
especificado.
O gesso pode ser aplicado diretamente sobre a parede de concreto, com um consumo de
gesso de 3 a 10 mm de espessura, eliminando neste caso o chapisco comum e massa
corrida PVA dos revestimentos convencionais.
Em alvenaria de tijolos cerâmicos, deverá ser previamente feito um emboço de fundo, com
um consumo de gesso variando de 1 a 3 mm de espessura, eliminando neste caso a
massa
corrida PVA.
Eventuais irregularidades nas paredes ou tetos deverão ser corrigidas antes da aplicação
de gesso, com emboço sarrafeado, para que seja evitado maior consumo de gesso.
A proporção da mistura de gesso será de 1 kg de gesso para 800 ml de água, com tempo
de pega de 30 a 35 minutos.
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Após 72 horas da aplicação do revestimento de gesso o mesmo já está pronto para
receber a pintura final.
AZULEJOS/CERÂMICA
Os revestimentos de azulejos ou ladrilhos cerâmicos serão executados com o máximo
esmero,por profissionais habilitados.
Os azulejos e cerâmicas cortados para passagem de peças ou tubulações de embutir, não
deverão apresentar emendas, e o seu corte deve ser efetuado de tal forma que as caixas
para energia, flanges ou canoplas se superponham perfeitamente ao azulejo, cobrindo
totalmente o corte.
Os azulejos devem ser colocados até o encontro das aduelas ou marcos de modo que o
alisar se superponha à junta.
O assentamento será com argamassa de cimento/cola, sobre o emboço de fundo
previamente executado e curado no mínimo de 7 dias.
A não ser que seja especificado de modo diverso, a colocação será feita de modo a serem
obtidas juntas alinhadas ou contra fiadas de espessura constante, não superiores a:
• Azulejos
– 15 x 15 cm – 1,5 mm
– 15 x 20 ou 20 x 20 cm – 2,0 mm
• Cerâmica
– 7,5 x 15 a 15 x 20 cm – 2,0 mm
– 20 x 30 e 30 x 30 cm – 3 a 5 mm
– 30 x 40 cm ou maiores – 5 a 10 mm
Antes do assentamento será procedida uma rigorosa verificação de prumos e níveis, de
maneira a se obter um arremate perfeito e uniforme, especial na concordância dos
azulejos/cerâmica com o teto, deixando sempre os arremates para a superfície inferior do
plano revestido.
Decorridos 7 dias do revestimento, os panos serão rejuntados com rejunte industrial na cor
indicada.
Após o rejuntamento, os panos serão rigorosamente limpos, retirando-se qualquer excesso
de massa ou pasta.
LITOCERÂMICA / LITOFINA
Os revestimentos de litocerâmica devem ser executados com o máximo esmero, por
profissionais especializados.
O assentamento será com argamassa de cimento-cola sobre emboço previamente
executado e curado (mínimo de sete dias).
A não ser que seja especificado de modo diverso, o assentamento será feito de modo a
seremotidas juntas a prumo ou contra fiadas, de espessura constante entre 5 e 8 mm.
Antes da pega de argamassa será procedida a limpeza e frisamento das juntas, que
deverão resultar perfeitamente tomadas de argamassa frisada, nivelada e aprumada ou
contraída.
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Posteriormente todo o revestimento de litocerâmica/litofina será protegido com uma demão
de verniz incolor a base de silicone.

12. REVESTIMENTO DE PISOS
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO MOLDADO NO LOCAL
No caso de placas de concreto moldadas no local, usar formas de ripas de madeira nos
locais das juntas de dilatação.
A sustentação dessas ripas é feita com pontas de ferro redondo de 10 mm e 30 cm de
comprimento, cravadas alternadamente, de cada lado da ripa e espaçadas de, no máximo,
1,50 m.
As emendas das ripas serão feitas, sem superposição ou recobrimento, por simples
justaposição das extremidades.
As juntas devem cortar-se segundo ângulos retos.
Antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as
ligeiramente.
Após o nivelamento e compactação do terreno, este deverá ser umidecido para receber a
camada impermeabilizadora de concreto aditivada com SIKA ou VEDACITE no traço
indicado pelo fabricante.
As áreas especificadas com piso em concreto desempenado receberá um lastro de
concreto no traço 1:2,5:4, sendo: 3 padiolas de 35x45x24 cm de areia e 4 padiolas de 35 x
45x 22 m de brita. O lastro terá 5,0 cm de espessura, formando quadros de 2,0 x 1,0 m,
concreta dosalternadamente (tipo damado).
BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO
A pavimentação de blocos de concreto intertravados será constituída por blocos prémoldados de concreto simples adequadamente vibrado e prensado e com resistência
média à compressão conforme tipo de tráfego.
Os blocos terão a espessura mínima de 10cm em pavimentação sujeita a tráfego pesado ,
de8cm para tráfego médio e de 6cm no caso de tráfego leve.
O sub-leito será drenado caso necessário, regularizado e compactado observando as
cotas de projeto de modo a constituir uma superfície de resistência homogênea, antes da
colocação das camadas posteriores. A compactação deverá ser feita com equipamentos
auto propelidos,“sapo” ou mecanizada, com compactação controlada para tráfego pesado.
Quando o CBR do subleito for inferior a 2%, deverá ser reforçado com uma camada de
30cmde material cujo CBR seja, no mínimo, cinco pontos percentuais superior ao do
subleito, ou,caso seja mais viável, substituir o material do subleito a uma profundidade
conveniente.
A espessura da sub base será definida pelo valor do CBR mínimo necessário, em função
dotráfego e condições de suporte do subleito. Utilizar material para sub base com CBR
maior ouigual a 20%.
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A camada de assentamento será formada por uma camada de areia que após adensada
fique entre 3 e 5cm de espessura.
Concluída a operação de assentamento deve-se iniciar o adensamento com vibrador
especial,de placa, com aproximadamente 3 passadas sobre cada ponto.
Após esta vibração, espalhar uma camada fina de areia sobre a superfície e executar nova
vibração de forma a garantir o enchimento dos vazios nas juntas e o intertravamento das
peças. Só então poderá ser liberado ao tráfego.

LADRILHOS CERÂMICOS E HIDRÁULICOS
Todos os pisos a pavimentar com ladrilhos terão o caimento necessário para perfeito e
rápido escoamento das águas para os ralos.
A boa declividade dos pisos será verificada pela fiscalização antes de sua aprovação.
A colocação dos ladrilhos será efetuada sobre uma camada de argamassa A-3, com
cimento cola,de modo a deixar as juntas perfeitamente alinhadas.
O rejuntamento será feito através de uma pasta de cimento, o qual, conforme o estabecido
nas Especificações Complementares, poderá receber o corante apropriado.
Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento será procedida cuidadosa
limpezada pavimentação.
Depois de terminada a pega da argamassa, será verificada a perfeita coloração percutindoseos ladrilhos e substituindo-se os que denotarem pouca segurança.
Nos planos ligeiramente inclinados - 0,3% no mínimo - constituídos pelas pavimentações
de ladrilhos, não serão toleradas diferenças de declividade em relação à prefixada ou
flechas de abaulamento superior a 1cm (um centímetro) em 5m (cinco metros) ou seja,
0,2%.
As juntas e os arremates deverão obedecer a mesma especificação de revestimento em
cerâmica deste Caderno de Encargos.As juntas secas não serão permitidas.
RODAPÉS
Os rodapés serão da mesma natureza do material empregado no piso, salvo indicado em
contrário, expressas nas Especificações Complementares ou em Plantas de Detalhes.

REGULARIZAÇÃO DE PISO
Executar o acabamento superficial, traço 1:0,5:8 (cimento,cal e areia) espessura de 2,5
cm. Para o caso de revestimento em piso cerâmico, utilizar acabamento desempenado
com desempenadeira de madeira, podendo ser necessário borrifar água para facilitar a
operação.

13. COBERTURA
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A execução da cobertura, estrutura e telhamento obedecerá rigorosamente aos
projetos,devidamente dimensionados segundo as normas da ABNT aplicáveis ao caso,
especificações e detalhes respectivos.
As estruturas de madeiras serão executa da sem Madeira de Lei serrada, de primeira
qualidade, ou seja, deverá ser bem seca, isenta de defeitos, tais como nós, brancos,
brocas, trincas, fibras torcidas, inclinadas ou viradas e empenamentos, que possam
comprometer a durabilidade e resistência.
O telhamento deverá ser executado em fiadas horizontais paralelas aos beirais. O encaixe
dastelhas far-se-á de modo perfeito, a fim de evitar possíveis infiltrações.
As inclinações e recobrimentos deverão obedecer, para cada tipo de telha, as prescrições
próprias.
Os furos executados nas coberturas para a passagem de ventiladores, antenas, pára-raios,
etc., deverão ser acabados com chapas de ferro galvanizadas n.º 24, com recobrimento
mínimo de 10 cm (gola).
As cumeeiras, espigões e beirais das coberturas com telhas de barro serão argamassadas
com argamassa traço 1:2:8.
As telhas serão de barro fino (argila) compacto, bem cozido, sem fragmentos calcáreos,
leves, sonoras,bem desempenadas com superposição e encaixes perfeitos, cor uniforme e
isentas decalmagnésia.
A resistência admitida é a uma carga não inferior a 80Kg, agindo a igual distância dos
apoios.
A porosidade específica máxima admissível será de 18%.
A peça, quando quebrada, deverá apresentar a mesma coloração da superfície.
Serão sempre colocadas simultaneamente nas duas abas do telhado, partindo-se de baixo
para cima, perfeitamente sobrepostas, para evitar infiltração de água.
Quando as telhas forem do tipo “colonial”, as capas e canais (entre-bicas) apresentarão
espaçamento normal. A disposição das telhas obedecerá a alinhamento rigoroso nas duas
direções.

14. FORRO DE PVC
Fabricado em PVC (cloreto de polivinila), rígido de alta qualidade com acabamento final
brilhante.
Características:
• Deve ser prático, leve e de fácil instalação.
• Não deve precisar de acabamento, mas deve aceitar pintura, quando necessário.
• Não deve perder a cor e não requerer manutenção especial.
Características do produto:
• Deve ser fabricado em material auto-extinguível e que não propaga gotas
incandescentes.
• Deverá ser fornecido em barras de 6 metros, encaixáveis entre si.
• Sua largura útil deve ser (tipo macho e fêmea) de 100 mm.
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• Deve ser instalado em trilhos de metal, sóinternamente.
• Deverão ser usados perfis de acabamento para facilitar a colocação.
A sustentação do forro (gradeamento de estrutura metálica) deverá ser nivelada com
mangueiras d’água.
A beleza e a durabilidade dependem da qualidade do sistema de sustentação e do método
de colocação do forro.
O forro pode ser aplicado em gradeamentos de estrutura metálica, feita com metalon
20x20,chapa 20 (0,90mm), soldados entre si e recebendo pintura anticorrosiva de no
mínimo 25microns de espessura medidos em película seca.
Os fabricantes também indicam para o pendural materiais como arame galvanizado nº 14,
fiode aço (cabo de aço), baguete 3/8 chapa 20 e madeira (tarugo), porém estes materiais
nãoserão aceitos em nossas obras
A estrutura de sustentação do forro deverá ser presa à estrutura de sustentação da
cobertura(seja de madeira ou metálica).
O espaçamento do gradeamento será em função da largura da lâmina e das
especificações de cada fabricante. Observar que no perímetro do ambiente deverá ser
executada a primeira linhado gradeamento respeitando um afastamento mínimo
necessário à colocação do acessório de acabamento.
Inicia-se a colocação com a fixação do perfil de arremate “U”, o forro deve ser colocado no
sentido perpendicular em relação aos sarrafos de madeira ou perfis metálicos.
Recomenda-se deixar uma pequena folga entre o forro e o perfil de arremate “U” para
compensar a expansão térmica do forro.
A fixação do forro na estrutura metálica é feita por meio de rebites (de 3,2mm x 12mm)
comarruelas galvanizadas (2mm de aba, 3mm de diâmetro do furo central e 7mm do total).
Nota: As luminárias fluorescentes deverão ser instaladas diretamente nos sarrafos de
madeira ou perfis metálicos, através de orifícios feitos no próprio forro. Não instalar
luminárias paralâmpadas incandescentes junto ao forro de PVC, a não ser que estejam
afastadas, no mínimo,15cm do mesmo.

15. VIDROS
Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com os desenhos de
detalhes do projeto arquitetônico.
Os vidros empregados nas obras não poderão apresentar bolhas, lentes, ondulações,
ranhuras, irisação ou outros defeitos.
Para assentamento das chapas de vidro será empregada massa de assentamento ou
graxetasde borracha duplas, conforme indicações nos detalhes do projeto arquitetônico.
A massa de assentamento será composta de gesso cru e óleo de linhaça devendo-se
acrescentar-lhe o pigmento adequado, caso necessário.
A massa de assentamento deverá ter igual espessura em toda a extensão, e a quantidade
que extravasar, depois do vidro ser fortemente comprimido, será totalmente removida.
As chapas de vidro não deverão ficar em contato direto com nenhum elemento de
sustentação,devendo, portanto, sempre ficar assentes em leito elástico, quer de massa
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(duas demãos),quer de borracha, quer de gaxetas especiais, de elástômeros, quer de junta
plástica.
Os vidros serão, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, procurando-se,
sempre que possível, evitar o corte no local de construção.
Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serão bem limpos, as
bordasde cortes serão esmerilhadas de forma a se tornarem lisas e sem irregularidades, e
os vidros serão assentes entre as duas demãos finais da pintura de acabamento.
Não serão empregados vidros lisos de 2mm de espessura, a não ser em casos
excepcionais.
As placas de vidro não deverão apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas, pontas
salientes, cantos, quebrados, corte em bisel), e nem apresentar folga excessiva com
relaçãoao requadro de encaixe (de 3 a 5 mm conforme o vão).
O corte dos vidros tipo “Canelado” e “Tijolinho” deverá, tanto quanto possível, acompanhar
as ranhuras dos mesmos.

16. PINTURA
Utilizar na execução dos serviços profissionais de comprovada competência.
Deverão ser adotadas precauções especiais, no sentido de evitar salpicaduras de tintas
em superfícies não destinadas a pintura (tijolos aparentes, vidros, ferragens de esquadrias,
etc.),deverão prevenir a grande dificuldade de ulteriores remoções de tinta aderida a
superfícies rugosas (vidros em relevo, etc.).
Recomendam-se as seguintes cautelas para a proteção de superfícies e peças:
a) Isolamento com tiras de papel, cartolina, plástico, fita de celulose, pano, etc.;
b) Separações em tapumes de madeira, chapas metálicas, etc.;
c) Enceramento provisório das superfícies destinadas a enceramento posterior e definitivo;
d) Pintura com preservador plástico que acarreta a formação de película para posterior
remoção;
e) Os salpicos, que não puderem ser evitados, serão removidos enquanto a tinta estiver
fresca,empregando-se removedor adequado sempre que necessário;
A indicação exata das cores e dos locais a receberem os diversos tipos de pintura constará
nas especificações complementares ou, oportunamente, determinado pelo arquiteto e só
poderá ser mudada sob autorização expressa da Fiscalização, que deverá fazer consulta
prévia ao setor de projeto.
Salvo determinação do arquiteto e autorização expressa da Fiscalização, serão
empregadas,exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua
embalagem original e intacta, e as cores serão as dos catálogos das fábricas, não sendo
permitidas misturas ou composições. Se for especificado pelo arquiteto tintas preparadas
com pigmento sou misturas, só serão aplicadas após testada a mistura e com a
autorização expressa da Fiscalização.
Só deverão ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricação.
Nunca deve ser aplicada massa corrida PVA em superfícies externas,usar massa acrílica.
Nunca deve ser utilizada cal como fundo para uma pintura, nem aplicada tinta diretamente
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sobre paredes caiadas. Antes, deve-se raspar, escovar toda a superfície, eliminando-se a
caltanto quanto possível, depois recomenda-se aplicar uma demão de fundo preparador de
paredes. Nos casos em que houver desagregação de pintura, descascamento, bolhas e
fissuras, eflorescência, saponificações, deve-se também aplicar uma demão de fundo
preparador de paredes.
Pinturas em superfícies externas devem ser evitadas em dias chuvosos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
 Sobre Reboco
Lixar a superfície, eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão ou
mofo.
Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com água e detergente;
Partes mofadas devem ser lavadas com solução 1:1 de água e água sanitária. Em
seguida,enxaguar a superfície.
Antes de iniciar a pintura sobre reboco, aguardar até que o mesmo esteja curado
(aproximadamente 30 dias).
Aplicação de uma demão de fundo preparador de paredes ou selador.
 Sobre madeira
Lixar para eliminar as farpas.
Aplicar uma demão de:
a) Fundo sintético branco fosco para superfícies a ser pintada;
b) Seladora para madeira em superfícies a ser envernizada ou
encerada.
Após a secagem, lixar novamente, eliminar o pó e aplicar o acabamento.
 Sobre Ferro
Em superfícies novas, sem início de ferrugem, aplicar uma demão de óxido de ferro e dar
acabamento.
Em superfícies enferrujadas:
a) Remover totalmente a ferrugem existente, quer por meios mecânicos (escova ou palha
de aço, lixa ou jatos de areia), quer por processo químico (lavagem com ácido clorídrico
diluído e depois, com água de cal);
b) Limpar e secar as superfícies tratadas e, antes que o processo de oxidação se reinicie,
será aplicada uma demão de tinta de cromato de zinco.
 Sobre aço galvanizado ou metalizado a zinco
As superfícies receberão, antes da pintura final, uma demão de primer especial para
ancoragem. Após aplicação do primer, lixar para dar acabamento.
EMASSAMENTO DA SUPERFÍCIE
 Acabamento interno liso (massa corrida PVA ou Acrílica)
Aplicar de 1 a 3 demãos com espátula e/ou desempenadeira de aço, corrigindo relevos
com lixa n.º 240, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo fabricante.
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Quando a pintura for acrílica usar somente massa acrílica; para pintura esmalte usar
massa a óleo ou acrílica.
 Acabamento Externo Liso (massa acrílica)
Aplicar de 1 a 3 demãos com espátula e/ou desempenadeira de aço, corrigindo relevos
com lixa, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo fabricante.
 Acabamento liso em madeira (massa a óleo ou acrílica)
Aplicar de 1 a 3 demãos com espátula e/ou desempenadeira de aço, corrigindo relevos
com lixa, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo fabricante.
Em seguida uma demão de fundo sintético nivelador branco fosco.
PINTURAS SINTÉTICAS
 Tinta Latex (PVA)
Após a preparação das superfícies e o emassamento, se for o caso, aplicam-se 2 a 3
demãos de acabamento (a rolo, trincha ou revólver) de tinta látex PVA na diluição
especificada pelofabricante. O intervalo mínimo entre demãos consecutivas é indicado pelo
fabricante.
Para acabamento semi-brilho adicionar à última demão de tinta látex , verniz plástico
incolor na proporção de 1:1.
 Tinta Acrílica Semi-brilho ou Fosca
Após a preparação das superfícies e o emassamento acrílico, se for o caso, aplicam-se 2 a
3demãos de acabamento (a rolo, trincha ou revólver) de tinta 100% Acrílica Semi-Brilho ou
Fosca, na diluição recomendada pelo fabricante. O intervalo mínimo entre demãos
consecutivas é indicado pelo fabricante.

 Tinta Esmalte Sintético Semi-brilho, Brilhante e Fosco ou a Óleo Brilhante e Semibrilho
Após a preparação das superfícies e o emassamento acrílico ou a óleo, se for o caso,
aplicam-se2 a 3 demãos de acabamento (a rolo, trincha ou revólver) de tinta na diluição
recomendada pelo fabricante. O intervalo entre as demãos consecutivas é indicado pelo
fabricante.
 Tinta a base de Borracha clorada
Após a preparação das superfícies e o emassamento, se for o caso, aplicam-se 2 (duas)
demãos de acabamento (a rolo, trincha ou revólver) de tinta a base de borracha clorada na
diluição recomendada pelo fabricante. O intervalo entre as demãos consecutivas é
indicado pelo fabricante.
 Verniz Poliuretano brilhante ou fosco ou verniz copal
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Após a preparação das superfícies, aplicam-se 2 a 3 demãos de acabamento (a rolo,
trincha ou revólver) de verniz, na diluição recomendada pelo fabricante. O intervalo entre
duas demãos consecutivas é indicado pelo fabricante.
PINTURAS ESPECIAIS (LITOCERÂMICA, TIJOLOS)
 De Silicone
As pinturas à base de verniz de silicone obedecerão às indicações do fabricante,
devendo,todavia, em linhas gerais, seguir a orientação abaixo:
a) Aplicação de uma só demão, de tinta a base de silicone, à pistola de baixa pressão e
saída grande, com mangueira de borracha neoprene. Para pequenos serviços poderá usar
o pincel;
b) A aplicação só será permitida após 2 a 3 dias de tempo seco;
c) As partes em concreto aparente, alvenaria de tijolo aparente ou revestimentos que
necessitem impermeabilização deverão ser corrigidas em todas as suas imperfeições
antes deser aplicado o material de acabamento.
 Pintura Texturizada
A pintura texturizada se constitui de tintas de resinas alquídicas ou acrílicas, e minerais na
sua composição.
A tinta texturizada é aplicada sobre superfícies rugosas, lisas ou emboço, interna ou
externamente.
A textura e cores serão definidas pelas especificações complementares.
 Pintura em Estrutura Metálica
Quando se tratar de cobertura com telhas em alumínio e estrutura em aço, aplica-se
pintura emborracha clorada sobre a estrutura, de forma a se evitar o processo de eletrólise.

17. DIVERSOS
BRINQUEDO INFANFIL
No espaço destinado ao Playground serão instalados brinquedos infantis multiuso. Esses
brinquedos serão fabricados em Eucalipto tratado, conforme especificação do fabricante e
deverão obedecer as normas de segurança da ABNT.
Os brinquedos a serem fornecidos são: Playground Tropical, Casinha do Tarzan, Balanço
de 3 lugares, Carrossel de 8 lugares, Ponte desfiladeiro, Ranger em eucalipto tratado e
Escorregador em madeira.
PLANTIO DE GRAMA
Será plantada grama nas áreas indicadas em Projeto.
O tipo de grama será “Paspalum notatum” (Batatais), salvo especificações ao contrário.
Toda área a receber grama será limpa e revolvida em toda a camada vegetal, nivelada de
acordo com os dados planialtimétricos determinados no projeto.
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Antes do plantio, será adequadamente adubada e nivelada, com observância do
escoamento das águas pluviais.
A Empreiteira se obriga a entregar os jardins pegos, sem ervas daninhas, principalmente
livre de tiririca, com uma camada de terra vegetal e aplicação de uréia na proporção de 10
gramas/m².
Será feita escarificação de uma profundidade mínima de 0,20m sendo obrigado, em
qualquer circunstância, o desterroamento da área escarificada.
À medida que se verifique o brotamento da grama, serão estirpadas as ervas daninhas não
detectadas na inspeção preliminar. Essa operação precederá ao período de floração
dessas ervas, após o que haverá o perigo de contaminação generalizada no gramado.

LIMPEZA FINAL DA OBRA
 Cimentados e Ladrilhos
Lavagem com solução de ácido clorídrico muriático na proporção de uma parte de ácido
para 5de água, após secagem aplicar duas demãos de cera incolor a base de silicone.
 Azulejos
Lavagem com água e sabão.
 Ferragens e Metais
Quando cromados ou niquelados, limpa-se com removedor adequado e flanela para
polimento.
 Vidros
Obedecerá ao que se segue:
Respingo de tinta: removê-los com removedor e palha de aço fina.
Lavagem dos excessos de massa com lâmina ou espátulas finas, sem causar danos às
esquadrias e pintura.
 Louças
Lavagem com água e sabão, sem qualquer adição de ácidos.
 Iluminação
Solução fraca de soda cáustica 1:30, passada com palha de aço fina, após o que lava-se
com água e sabão.
 Passeios e Acessos
Após a limpeza, será feita a remoção de todo o entulho para local indicado pela Prefeitura
para depósito de entulhos ou materiais não servíveis.
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES ARQUITETÔNICAS

 BLOCO ADMINISTRAÇÃO

O Bloco Administração consistirá em uma edificação térrea de 153,45m², em estrutura de
concreto armado e alvenaria.
O mesmo terá os seguintes ambientes: Recepção, Posto Policial, Sala de Primeiros
Socorros, Sala de Administração, Copa, Depósito, Área de Serviço, Sanitário Masculino,
Sanitário Feminino e Circulação.
O piso interno de todos os ambientes será em Cerâmica Esmaltada PEI-4, cor: a definir,
tamanho: 30x30 ou 40x40 – Cecrisa, Biancogrês, Incepa, Elizabeth, Embramaco, Bold,
Itagrês, Bushineli, Cedasa, Majopar, Ceral, Vistabella.
O calçamento externo será em concreto desempenado e=7cm com junta de dilatação em
madeira.
As paredes dos Sanitários Masculinos e Femininos, Área de Serviço e Copa serão
revestidas com Cerâmica Esmaltada 20x20cm ou 30x20cm, PEI-3 no mínimo, cor:
claraCecrisa, Biancogrês, Incepa, Elizabeth, Embramaco, Bold, Itagrês, Bushineli,
Cedasa, Majopar, Ceral, Vistabella.
Os tetos de todos os ambientes internos receberão emassamento com massa PVA, duas
demãos e pintura PVA, duas demãos, cor: branco neve – Suvinil, Leinertex, Coral, Colorin,
Inbratin, Sherwim Willinas, Luxens.
As paredes internas da Recepção, Posto Policial, Sala de Primeiros Socorros, Sala de
administração, Depósito e Circulação serão emassadas com massa acrílica, uma demão e
receberão pintura látex acrílica, duas demãos, cor: a definir – Suvinil,Leinertex, Coral,
Colorin, Inbratin, Sherwim Willinas, Luxens.
As paredes externas do Bloco Administração serão revestidas com Tijoletes de
Litorecâmica tamanho 5,2x24cm, cor: natural manchado.
Os despejos de esgoto serão lançados em Fossa Séptica e os efluentes das Fossas em
Sumidouro devidamente calculados conforme NBR 7229/82. (Fossa Séptica 1).
Os ambientes que terão instalações hidrosanitárias serão:


Copa: 1 pia.
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Área de serviço: 1 tanque.



Sanitário masculino: 3 lavatórios e 3 bacias sanitárias.



Sanitário feminino: 3 lavatórios e 3 bacias sanitárias.

Lavatório: Cuba de Embutir Oval 49x32,5cm, Branco - Deca , Celite, Logasa , Icasa, Roca, Incepa,
Formacril.
Bacia Sanitária p/ válvula de descarga: Vaso Sanitário Convencional, louça branca + Kit de
instalação completo - Deca , Celite, Logasa , Icasa, Incepa, Eternit, Santamaria.
Bacia Sanitária c/ caixa acoplada: Vaso Sanitário Convencional, Cerâmica, branco
gelo, Altura: 38.00 cm, largura: 37.50cm, Comprimento: 47.50 cm + Kit de instalação completo Deca , Celite, Logasa , Icasa, Incepa, Eternit, Santamaria.
Pia: Cuba de Aço inox AISI 304 com acabamento polido interno e pintura externa. Abertura de
válvula de 3,5" . Profundidade de 17 cm – Tramontina, Mekal, Franke , Ghelplus, Strake Inox.


BANHEIRO PÚBLICO

O Banheiro Público consistirá em uma edificação térrea de 14,32 m², em estrutura de
concreto armado e alvenaria.
O mesmo terá os seguintes ambientes:Sanitário masculino , Sanitário Feminino e
Circulação.
Os ambientes que terão instalações hidrosanitárias serão:


Sanitário masculino: 1 lavatório e 1 bacia sanitária.



Sanitário feminino: 1 lavatório e 1 bacia sanitária.

Lavatório: Lavatório de Canto 30x30x33cm Branco Gelo - Deca , Celite, Logasa , Icasa, Roca,
Incepa, Formacril.
Bacia Sanitária: Vaso Sanitário Convencional, Cerâmica, branco gelo, Altura: 38.00 cm,
largura: 37.50cm, Comprimento: 47.50 cm + Kit de instalação completo - Deca , Celite, Logasa ,
Icasa, Incepa, Eternit, Santamaria.

O piso interno dos Sanitários Feminino e masculino serão em Cerâmica esmaltada PEI-4,
cor: a definir, tamanho: 30x30 ou 40x40 – Cecrisa, Biancogres, Incepa, Elizabeth,
Embramaco, Bold, Itagrês, Bushineli, Cedasa, Majopar, Ceral, Vistabella.
Na circulação o piso será em concreto desempenado e=5cm.
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As paredes dos Sanitários masculinos e femininos, serão revestidas com cerâmica
esmaltada 20x20cm ou 30x20cm, PEI-3 no mínimo, cor: a definir - Cecrisa, Biancogres,
Incepa, Elizabeth, Embramaco, Bold, Itagrês, Bushineli, Cedasa, Majopar, Ceral,
Vistabella.
As paredes externas do Banheiro Público serão revestidas com Tijoletes de Litocerâmica
tamanho 5,2x24cm, cor: natural manchado.
Os despejos de esgoto serão lançados em Fossa Séptica e os efluentes da fossa em
Sumidouro devidamente calculados conforme NBR 7229/82. (Fossa Séptica 1).



QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

A Quadra Poliesportiva Coberta consistirá em uma edificação térrea de materiais mistos
(concreto armado e estrutura metálica) de área=1.118,60 m².
A mesma terá os seguintes ambientes: Circulação, Arquibancadas, Quadra, Palco,
Sanitário masculino/Vestiário e Sanitário Feminino/Vestiário.
O piso interno dos Sanitários/vestiários Feminino e masculino serão em Cerâmica
esmaltada PEI-4, antiderrapante, cor: clara, tamanho: 30x30 ou 40x40 - Cecrisa,
Biancogres, Incepa, Elizabeth, Embramaco, Bold, Itagrês, Bushineli, Cedasa, Majopar,
Ceral, Vistabella.
As paredes dos Sanitários/vestiários masculinos e femininos, serão revestidas com
cerâmica esmaltada 20x20cm ou 30x20cm, PEI-3 no mínimo, cor: a definir- Cecrisa,
Biancogres, Incepa, Elizabeth, Embramaco, Bold, Itagrês, Bushineli, Cedasa, Majopar,
Ceral, Vistabella.
O calçamento externo será em concreto desempenado e=5cm.
Os tetos dos ambientes onde houver laje receberão emassamento com massa PVA, duas
demãos e pintura PVA, duas demãos, cor: branco neve – Suvinil, Leinertex, Coral, Colorin,
Inbratin, Sherwim Willinas, Luxens.
As paredes internas e externas de toda a edificação receberão pintura Texturizada, cor: a
definir - Suvinil, Leinertex, Coral, Colorin, Inbratin, Sherwim Willinas, Luxens.
O piso da quadra poliesportiva será em granitina, espessura de 8mm,com juntas de
dilatação plásticas.
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Os ambientes que terão instalações hidrossanitárias serão:


Sanitário masculino: 4 lavatórios , 4 bacias sanitárias, 1 chuveiro elétrico, 1 ducha
fria.



Sanitário feminino: 4 lavatórios , 4 bacias sanitárias, 1 chuveiro elétrico, 1 ducha
fria.

Lavatório: Cuba de Embutir Oval 49x32,Branco - Deca , Celite, Logasa , Icasa, Roca, Incepa,
Formacril.
Bacia Sanitária p/ válvula de descarga: Vaso Sanitário Convencional, louça branca + Kit de
instalação completo - Deca , Celite, Logasa , Icasa, Incepa, Eternit, Santamaria.
Bacia Sanitária c/ caixa acoplada: Vaso Sanitário Convencional, Cerâmica, branco
gelo, Altura: 38.00 cm, largura: 37.50cm, Comprimento: 47.50 cm + Kit de instalação completo Deca , Celite, Logasa , Icasa, Incepa, Eternit, Santamaria.
Chuveiro elétrico: Lorenzetti, Corona, Fame.

Os despejos de esgoto serão lançados em Fossa Séptica e os efluentes da fossa em
Sumidouro devidamente calculados conforme NBR 7229/82. (Fossa Séptica 2).



CAMPO SOCIETY

O Campo Society consistirá em uma edificação térrea de 1.854,43m².
O mesmo terá os seguintes ambientes: Campo Society gramado, Arquibancada, Sanitário
Masculino/Vestiário e Sanitário Feminino/Vestiário.
Deverá ser observada a declividade mínima no campo gramado para drenagem de água
pluvial.
O piso interno dosSanitários masculino/Vestiário e Feminino/Vestiário serão em Cerâmica
esmaltada PEI-4, antiderrapante, cor: clara, tamanho: 30x30 ou 40x40 - Cecrisa,
Biancogrês, Incepa, Elizabeth, Embramaco, Bold, Itagrês, Bushineli, Cedasa, Majopar,
Ceral, Vistabella.
O calçamento externo será em concreto desempenado e=5cm.
As paredes dos Sanitários Masculino/Vestiário e Feminino/Vestiário serão revestidas com
cerâmica esmaltada 20x20cm ou 30x20cm, PEI-3 no mínimo, cor:clara- Cecrisa,
Biancogrês, Incepa, Elizabeth, Embramaco, Bold, Itagrês, Bushineli, Cedasa, Majopar,
Ceral, Vistabella.
47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
ESTADO DE GOIÁS

As paredes externas de toda a edificação receberão pintura texturizada, cor: a definir Suvinil, Leinertex, Coral, Colorin, Inbratin, Sherwim Willinas, Luxens.
Os ambientes que terão instalações hidrossanitárias serão:


Sanitário masculino/vestiário:3 lavatórios , 3 bacias sanitárias, 1 chuveiro elétrico e
1 ducha fria.



Sanitário feminino/vestiário: 3 lavatórios , 3 bacias sanitárias, 1 chuveiro elétrico e
1 ducha fria.

Lavatório: Cuba de Embutir Oval 49x32,5cm, Branco - Deca , Celite, Logasa , Icasa, Roca, Incepa,
Formacril.
Bacia Sanitária para válvula de descarga: Vaso Sanitário Convencional, louça branca + Kit de
instalação completo - Deca , Celite, Logasa , Icasa, Incepa, Eternit, Santamaria.
Bacia Sanitária com caixa acoplada: Vaso Sanitário Convencional, Cerâmica, branco
gelo, Altura: 38.00 cm, largura: 37.50cm, Comprimento: 47.50 cm + Kit de instalação completo Deca , Celite, Logasa , Icasa, Incepa, Eternit, Santamaria.

Os despejos de esgoto serão lançados em Fossa Séptica e os efluentes da Fossa em
Sumidouro devidamente calculados conforme NBR 7229/82. (Fossa Séptica 2).



QUIOSQUE ALIMENTAÇÃO E PLAYGROUND

O Quiosque de Alimentação e o Playground consistirão em edificações mistas de
216,26m², estrutura de concreto armado/alvenaria e estrutura de madeira.
O mesmo terá os seguintes ambientes: Playground de areia, Sanitário masculino,
Sanitário Feminino e Quiosque de Alimentação.
O piso interno dos Sanitários Feminino, masculino e quiosque serão em Cerâmica
esmaltada PEI-4, cor: a definir, tamanho: 30x30 ou 40x40 – Cecrisa, Biancogres, Incepa,
Elizabeth, Embramaco, Bold, Itagrês, Bushineli, Cedasa, Majopar, Ceral, Vistabella.
As paredes internas dos Sanitários masculino / Feminino e Quiosque serão revestidas
com cerâmica esmaltada 20x20cm ou 30x20cm, PEI-3 no mínimo, cor: a definir – Cecrisa,
Biancogres, Incepa, Elizabeth, Embramaco, Bold, Itagrês, Bushineli, Cedasa, Majopar,
Ceral, Vistabella.
As paredes externas do Quiosque Alimentação serão revestidas com Tijoletes de
Litorecâmica tamanho 5,2x24cm, cor: natural manchado.
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O calçamento externo será em concreto desempenado e=5cm com junta de dilatação de
madeira e declividade para fora de no máximo 2%.
Os ambientes que terão instalações hidrosanitárias serão:


Quiosque de alimentação: 1 pia.



Sanitário masculino: 1 lavatório e 1 bacia sanitária.



Sanitário feminino: 1 lavatório e 1 bacia sanitária.

Lavatório: Lavatório de Canto 30x30x33cm Branco Gelo - Deca , Celite, Logasa , Icasa, Roca,
Incepa, Formacril.
Bacia Sanitária: Vaso Sanitário Convencional, Cerâmica, branco gelo, Altura: 38.00 cm,
largura: 37.50cm, Comprimento: 47.50 cm + Kit de instalação completo - Deca , Celite, Logasa ,
Icasa, Incepa, Eternit, Santamaria.
Pia: Cuba de Aço inox AISI 304 com acabamento polido interno e pintura externa. Abertura de
válvula de 3,5" . Profundidade de 17 cm – Tramontina, Mekal, Franke , Ghelplus, Strake Inox.

Os despejos de esgoto serão lançados em Fossa Séptica e os efluentes das Fossas em
Sumidouro devidamente calculados conforme NBR 7229/82. (Fossa Séptica 3).



RAMPA DE ACESSO PARA ADMINISTRAÇÃO

O Projeto visa a construção de uma rampa para acessibilidade conforme previsto na norma
técnica ABNT – NBR 9050.
Alvenaria será construída de tijolos cerâmicos para dar fechamento aos lances da rampa.
Dentro da caixa onde serão executados os lances deverá ser depositada terra e esta
deverá ser compactada, preparando a base para receber o lastro de brita e contra-piso.
As alvenarias da rampa deverá ser revestida com uma camada de chapisco e emboço.
Primeiramente deverá ser feito o reaterro e em seguida executado lastro de brita e contrapiso com 5,0 cm de espessura.
Corrimão metálico deverá ser instalado ao longo da rampa conforme
dimensões previstas no projeto.
Após o término dos serviços acima especificados, a contratada procederá a
limpeza do canteiro de obra. A rampa deverá ser deixada em condições de pronta
utilização.
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ESCADA DE ACESSO PARA ADMINISTRAÇÃO

O Projeto visa a construção de uma escada dá acesso pra administração conforme
previsto na norma técnica ABNT – NBR 9050.
Alvenaria será construída de tijolos cerâmicos para dar fechamento aos lances da escada.
Dentro da caixa onde serão executados os lances deverá ser depositada terra e esta
deverá ser compactada, preparando a base para receber o lastro de brita e contra-piso.
As alvenarias da rampa deverá ser revestida com uma camada de chapisco e emboço.
Primeiramente deverá ser feito o reaterro e em seguida executado lastro de brita e contrapiso com 5,0 cm de espessura.
Corrimão metálico deverá ser instalado ao longo da rampa conforme
dimensões previstas no projeto.
Após o término dos serviços acima especificados, a contratada procederá a
limpeza do canteiro de obra. A rampa deverá ser deixada em condições de pronta
utilização.
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