
MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA EMEF GENERAL LUIZ DÊNTICE
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REFORMA EMEF GENERAL LUIZ DÊNTICE

Local: Rua Pernambuco, 1008  – Tramandaí – RS
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Tramandaí – Secretaria da Educação

1. INTRODUÇÃO

Este memorial tem por objetivo fixar as condições gerais e o método de execução dos serviços
de fornecimento de materiais  e mão de obra necessária para execução de reforma da escola EMEF.
General Luiz Dêntice, conforme programa de necessidades :

Reforma da escola:
1. Serviços preliminares.
2. Pintura geral.
3. Reforma do telhado.
4. Substituição e conserto da vedação das esquadrias de alumínio.
5. Revisão da rede elétrica.
6. Reforma dos banheiros e revisão da rede hidráulica.
7. Substituição do piso do pátio, salas, circulação e drenagem.
8. Muro frente a rua Belém.
9. Muro rua Pernambuco

            10. Reforma da Lavanderia, Bar e Depósito.             
            11. Colocação de telas de proteção.
            12. Serviços complementares.

Por  qualquer  omissão  deste  documento,  prevalecerá  o  uso  das  especificações  feitas  pelas
normas brasileiras (ABNT) em vigor.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS
Deverão ser  observadas rigorosamente as disposições do memorial  descritivo, valendo estas

como transcritas  fossem no contrato da obra.  Toda vez que surgir  neste  memorial  a  expressão “ou
similar”, fica subentendido que tal alternativa será sempre precedida de consulta e sujeita à aprovação.
A condição de “contratada” refere-se à empresa vencedora de processo licitatório. Anteriormente ao
início das obras, está previsto levantamento técnico das condições necessárias à execução dos serviços
através de visita prévia ao local da obra, bem como de completa verificação do projeto físico e deste
memorial  descritivo.  A  empresa  deverá  também  conferir  os  quantitativos  de  serviços  e,  havendo
divergências,  deverá  considerar  em  seus  custos  redução  do  valor  apresentado.  É  de  total
responsabilidade da empresa executante da obra o conhecimento dos projetos fornecidos, bem como
normas de trabalho impressos e a visitação prévia ao local em tempo hábil antes do processo licitatório.
O agendamento para visita técnica deverá ser feito junto ao Setor de Engenharia com Arq. Paulo Ricardo,
telefone de contato 3684 9017 (quartas e quintas-feiras) das 13h às 19h.

O dimensionamento e a organização da mão de obra, para execução dos diversos serviços serão
atribuições da empresa contratada, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a
conduta no canteiro de obras. 
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Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos, legislação
de previdência social,  encargos sociais  e  todos e quaisquer ônus que recaiam sobre a natureza dos
serviços.

A fiscalização poderá exigir da empresa contratada a substituição de qualquer empregado do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como por
conduta inadequada a boa administração do canteiro.

Todos os equipamentos, ferramentas, máquinas e mão de obra, salvo disposição contrária serão
fornecidos pela empresa contratada. As providências, despesas para instalações provisórias, necessárias
à execução da obra, serão de competência e responsabilidade da empresa.

Os trabalhos que não satisfazerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização,
devendo a empresa contratada providenciar a demolição e reconstrução necessárias,  imediatamente
após  da  ordem  de  serviço.  É  de  total  responsabilidade  da  empresa  executante  da  obra  o  total
conhecimento de normas de trabalho e demais documentos.

Em caso  de  dúvidas  na  interpretação  do  projeto  arquitetônico,  deverão  ser  consultados  os
técnicos  do  departamento  de  Engenharia  da  Secretaria  de  Obras.  Nenhuma  alteração  nas  plantas,
detalhes ou especificações, determinando ou não o encarecimento da obra, deverá ser executada sem
autorização do  departamento técnico,  para  tanto,  é  necessário  que  a  empresa peça  permissão por
escrito via protocolo.

2.1 INÍCIO DA OBRA

O  início  da  obra  se  dará  através  da  Carta  de  Início  de  Obras,  emitido  pelo  técnico  do
Departamento  de  Engenharia  da  Secretaria  de  Obras,  responsável  pela  fiscalização  da  obra.  Neste
momento a empresa contratada deverá apresentar a ART/RRT de execução dos serviços e o diário de
obra.   

2.2 DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL

A empresa contratada deverá seguir as diretrizes da lei municipal nº (3199/2011), que institui o
Plano Integrado de Resíduos da Construção Civil (RSCC) do município de Tramandaí, em obras (novas
construções ou reformas).

Esta estimada a demolição/remoção de aproximadamente 70m³ de entulho no local, por esta
quantidade sendo necessário a apresentação de projeto de gerenciamento de resíduos da construção
civil em seu formato completo, conforme art. 16 da lei municipal n° 3199/2011.

A retirada de entulhos da obra deverá ser executada pela contratada, por empresa registrada e
com licença nos órgãos ambientais, bem como o destino dos resíduos deverá ser para local licenciado
pelos órgãos ambientais, devendo apresentar os comprovantes do destino dado aos resíduos.

Antes  de  ser  iniciada  a  obra  a  contratada  deverá  apresentar  a  fiscalização  da  Prefeitura
Municipal a ART /RRT de execução, e declaração ambiental referente ao plano de gerenciamento de
RSCC aprovado e o diário de obra.

2.3 USO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVO

Será exigido no local de trabalho o isolamento de área de trabalho e o uso obrigatório dos
equipamentos em conformidade com as características de trabalho, os equipamentos deverão usados
com todos os dispositivos de segurança. Os equipamentos de segurança individuais serão obrigatórios
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(cinto de segurança, capacete, e botinas e trava quedas), conforme recomendação da NR-18. Em todas
as atividades que a altura for superior a 1,50 metro será exigido Cinto de segurança.

2.4 PRAZOS
Os serviços deverão ser executados em sua totalidade em um prazo de noventa dias (90 dias) a

contar da carta de início dos serviços.

2.5 MATERIAIS

Todo o material e mão de obra deverão ser fornecidos pela empresa vencedora do certame. Nos
preços unitários apresentados deverão estar incluídas todas as despesas com mão de obra, leis sociais,
limpeza e retirada de sobras de material, equipamentos, administrações de despesas indiretas, encargos
diversos e todos os eventuais necessários para a perfeita execução dos serviços

Deverá ser  apresentada  amostra  dos materiais  (pisos,  tintas,  blocos  vazados)  tantas  vezes  quanto  se
fizerem necessárias para apreciação da equipe de engenharia, para definição de cor e modelo, antes da aquisição
pela empresa que executará o serviço.

2.6 FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

A  administração  pública  fiscalizará  obrigatoriamente  a  execução  das  obras  e  serviços
contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo observadas as especificações e
demais requisitos do edital de licitação.

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, comunicará o fato à autoridade superior.
Esta providenciará a designação de comissão de recebimento, para lavrar termo de verificação, o qual
estando conforme, sucederá o termo de aceitação provisória, e posterior termo de aceitação definitiva. A
obra ou serviço poderá ser utilizado a partir da emissão do termo de recebimento provisório.

3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: REFORMA DA ESCOLA

ITEM 01 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser instalada placa de obra no padrão fornecido pela Secretaria de Obras, devidamente
fixada em estrutura de madeira.

ITEM 02 PINTURA

3.2.1.  Pintura externa

Na pintura externa, primeiramente serão executados serviços de hidrojateamento, a utilização
de jato d’água de alta pressão para limpeza completa das paredes. A seguir se procederá a raspagem,
recuperação de trincas, rachaduras e eventuais falhas no reboco das paredes, para após a regularização
destas, executar-se a pintura. Para efeito de medição na planilha de áreas, o forro, paredes e vigas dos
corredores de circulação e do pátio coberto, assim como os pilares,  são considerados como pintura
externa.
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3.2.2. Pintura interna

Antes de se executar a pintura interna propriamente dita,  torna-se necessária a limpeza das
paredes e a recuperação de trincas, rachaduras e eventuais falhas no reboco das mesmas, emassando e
lixando as imperfeições, permitindo um bom acabamento final da pintura.
Obs: Na pintura  interna e externa, deverão ser aplicadas tinta acrílica semibrilho, de qualidade superior,
de acordo com o padrão de cores existente. Cada demão deverá ser contínua com espessura uniforme e
livre de escorrimentos. Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que por ventura ocorrerem,
deverão  ser  removidos  no  momento  da  aplicação.  O  serviço  de  pintura  seguirá  rigorosamente  as
especificações  dos  fabricantes  das  tintas.  Cada  demão  de  tinta  só  poderá  ser  aplicada  quando  a
antecedente estiver completamente seca. O resultado final deverá apresentar bom acabamento, para
isso serão necessárias no mínimo duas demãos de aplicação da tinta, para que se obtenha a cobertura
uniforme desejada. O material a ser utilizado na pintura deverá ser de primeira qualidade e previamente
aprovado pela fiscalização.

3.2.3. Pintura em superfície de madeira e metais

Todas as superfícies de madeira (portas, janelas e espelhos do telhado) e metais (grades ,janelas,
corrimões e portões) , que já possuem cobertura de tinta, resultante de pinturas anteriores, deverão ser
lixadas e emassadas, em algum eventual defeito, para posterior pintura com tinta esmalte brilhante. Já
as superfícies de madeira novas, sem pintura, deverão ser lixadas e emassadas, para depois receber 01
demão de fundo nivelador de primeira linha para madeira e após, a aplicação da tinta esmalte brilhante.
A tinta esmalte será aplicada em tantas demãos quantas forem necessárias até o perfeito cobrimento
das superfícies  e  uniformidade de coloração.  Os escorrimentos  e  pingos de tintas  que por  ventura
ocorrerem, deverão ser removidos no momento da aplicação.
Obs:  As  grades  e  portões  que  apresentarem  irregularidades  como  partes  soltas,  empenadas  ou
amassadas,  deverão ser consertadas,  sendo as  partes  soldadas,  rebitadas ou retificadas conforme a
situação em que se apresentem, para somente depois proceder-se a pintura destas.
            

ITEM 03– REFORMA  DO TELHADO

3.3.1. Substituição do telhado das salas 09 até a sala 13

O telhado que abrange as salas 09, 10, 11, 12 e 13 e mais  o corredor de acesso a estas
salas, será substituído em sua totalidade (estrutura, ripamento, telhas, forro e beirais) sendo que a nova
estrutura  deverá  ser  dimensionada  para  cobrir  os  vãos  existentes  nestas  salas  sem  apresentar
deformações que possam prejudicar tanto a estética quanto a estanqueidade do telhado. A madeira
utilizada  nesta  estrutura  deverá  ser  de  eucalipto  ou  madeira  superior,  seca,  sem  brocas,  nós  ou
rachaduras, retificadas e protegidas com aplicação de solução cupinicida(mínima 02 demãos). As telhas
deverão ser de fibrocimento, sem amianto, com espessura mínima de 6 mm e dimensionadas  para um
transpasse (recobrimento) compatível com a inclinação do telhado, conforme orientação do fabricante.
O forro das salas, circulação e beiral e seus acabamentos (rodaforro) deverão ser de PVC e a estrutura de
suporte deste, deverá ser feita com o espaçamento correto, a fim de evitar “abaulamentos” das lâminas,
que  são  esteticamente  indesejáveis.  O  acabamento  (espelho)  dos  beirais.  será  feito  por  tábuas  de
cedrinho aplainada,  que serão posteriormente pintadas.  Os  rufos  e  as  algerosas  existentes também
serão substituídos por novos. Quando da remoção deste telhado, será retirada também a fiação da rede
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elétrica embutida sob o forro, que alimentam estas salas, a fim de evitar algum dano, mas que após a
instalação da nova estrutura do telhado, estes circuitos deverão ser refeitos dentro do padrão vigente
com o correto funcionamento das lâmpadas e equipamentos a esta rede conectados.

3.3.2. Substituição das telhas do telhado da Biblioteca até a sala 08

Deverão ser substituídas parcialmente as telhas que compõe o telhado que abrange a biblioteca,
wc masculino, almoxarifado e sala 08. As telhas que serão substituídas são: a contar do beiral do pátio
interno, a 1ª e 2ª fileiras em direção a cumeeira, em toda a sua extensão, totalizando 20 telhas na 1ª
fileira e 17 telhas na 2ª fileira (telhas 1,10x2,44m e=6mm). Serão verificadas também as madeiras que
estruturam  estas  telhas,  substituindo  as  peças  que  se  apresentarem  danificadas.  Deverá  ser  feito
também inspeção visual nas demais telhas deste telhado, corrigindo eventuais rachaduras e substituição
de alguns parafusos de fixação das telhas que estiverem danificados, assim como as algerosas.  

3.3.3. Reforço na estrutura do telhado da sala 21 e Auditório

A  estrutura  do  telhado  da  sala  21  e  do  auditório  deverá  ser  reforçada,  pois  é  visível  o
empenamento na linha do telhado, diminuindo a inclinação deste e facilitando a infiltração de água da
chuva. Como a intervenção nesta estrutura incidirá na remoção parcial do forro de PVC e o consequente
dano a este, está previsto também a sua substituição e seus acabamentos.

3.3.4. Calhas do refeitório,  administração e ginásio

A  calha  existente  entre  o  telhado  do  refeitório  e  a  parede  das  salas  16  e  17  deverá  ser
substituída por outra com maior seção(+ vazão) pois a atual, muito estreita, não tem vazão suficiente,
ocasionando infiltração na parede do refeitório. O comprimento desta calha é de 8m. Deverá também
ser colocada junto ao beiral do telhado interno (lado do pátio interno) da casa da administração, uma
calha (8m.) e o respectivo condutor de descida pluvial.  No ginásio de esportes,  na parede da divisa
lateral, a calha existente apresenta um empenamento na parte central, onde além de acumular água, há
um vazamento na emenda das chapas, por onde a água acumulada flui para a quadra de esportes. Esta
calha deve ser retificada e impermeabilizadas as suas emendas .

3.3.5. Telhado em geral

No restante do telhado,  que não foi  mencionado nos itens anteriores,  deverá ser feita uma
inspeção visual  nas telhas,  estrutura (tesouras),  algerosas,  calhas,  cumeeiras e parafusos de fixação,
substituindo ou corrigindo eventuais falhas que possam causar infiltrações nos ambientes internos. Os
forros das salas e beirais que tiverem algumas lâminas de pvc danificadas, deverão ser substituídas.
Deverá ser executado, também, a impermeabilização da laje de cobertura do arquivo de documentos
(entre a sala multimídia e a recepção) com uma área de13,30m2 e a laje do banheiro anexo a sala 09,
com área de 5m2, além das duas marquises do ginásio.
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ITEM 04– SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DA VEDAÇÃO DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO

3.4.1. Revisão
Deverão ser substituídas as guarnições de vedação (fixação) dos vidros de 79 esquadrias de

alumínio  de  diversas  salas  da  escola,  por  guarnições  de  borracha(EPDM)  fixadas  com  adesivo
adequado(silicone).  Eventuais  vidros  trincados  ou  quebrados,  perfis  de  alumínio  ou  demais
componentes da esquadria  danificados deverão ser consertados ou substituídos, assim como ajustes
que  permitam  a  perfeita  abertura/fechamento  das  janelas.  Os  tipos  e  dimensões  das  esquadrias
encontram-se em tabela anexa.

ITEM 05– ELÉTRICA
3.5.1. Revisão elétrica

Deverá ser feita uma revisão total nas instalações elétricas da escola, substituindo todas
as instalações que apresentem defeitos (luminárias, lâmpadas, tomadas e afins), deixando em perfeito
funcionamento o local.

ITEM 06 – BANHEIROS  E  REDE HIDRÁULICA

3.6.1. Banheiro masculino

Em um primeiro momento deverão ser retirados os azulejos antigos, regularizadas as paredes e
o assentamento de novos azulejos tipo A na cor branca. O revestimento de azulejo será feito até a altura
de 1,80m, sendo que o restante das paredes e o forro deverão ser pintados conforme o descrito no item
3.2.2. O piso do banheiro também deverá ser substituído conforme descrito no item 3.4.3.

As portas internas (com os marcos)dos reservados(05) ,serão substituídas por portas novas semi
ocas,  com dobradiças e fecho, que deverão ser lixadas e emassadas, para depois receber 01 demão de
fundo nivelador de primeira linha para madeira e após, a aplicação da tinta esmalte brilhante. A tinta
 esmalte será aplicada em tantas demãos quantas forem necessárias até o perfeito cobrimento das
superfícies  e  uniformidade  de  coloração.  Os  escorrimentos  e  pingos  de  tintas  que  por  ventura
ocorrerem, deverão ser removidos no momento da aplicação. Os equipamentos sanitários (vasos, caixas
de descarga e lavatórios), além das torneiras, válvulas, ralos, canos, flexíveis, registros e sifões deverão
ser  substituídos  por  novos,  de  primeira  linha.  Obs.  Os  lavatórios  deverão ser  de louça branca e as
torneiras  e registros de metal.

3.6.2. Banheiro feminino

Deverão ser retirados o revestimento de azulejo antigos e após a regularização das paredes,
assentados novos azulejos tipo A na cor branca. O revestimento de azulejo será feito até a altura de
1,80m, sendo que o restante das paredes e o forro deverão ser pintados conforme o descrito no item
3.2.2. O piso do banheiro também deverá ser substituído conforme descrito no item 3.4.3.

As portas internas (com os marcos)dos reservados(03) ,serão substituídas por portas novas semi
ocas,  com dobradiças e fecho, que deverão ser lixadas e emassadas, para depois receber 01 demão de
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fundo nivelador de primeira linha para madeira e após, a aplicação da tinta esmalte brilhante. A tinta
esmalte  será  aplicada  em tantas  demãos quantas  forem necessárias  até  o  perfeito  cobrimento das
superfícies  e  uniformidade  de  coloração.  Os  escorrimentos  e  pingos  de  tintas  que  por  ventura
ocorrerem, deverão ser removidos no momento da aplicação. Os equipamentos sanitários (vasos, caixas
de descarga e lavatórios), além das torneiras, válvulas, ralos, canos, flexíveis, registros e sifões deverão
ser  substituídos  por  novos,  de  primeira  linha.  Obs.  Os  lavatórios  deverão ser  de louça branca e as
torneiras  e registros de metal.

3.6.3. Banheiro do ginásio

Deverão ser retirados o revestimento de azulejo antigos e após a regularização das paredes,
assentados novos azulejos tipo A na cor branca. O revestimento de azulejo será feito até a altura de
 1,80m, sendo que o restante das paredes e o forro deverão ser pintados conforme o descrito no item
 3.2.2. O piso do banheiro também deverá ser substituído conforme descrito no item 3.4.3.

As portas internas (com os marcos)dos reservados(03) ,serão substituídas por portas novas semi
ocas, com dobradiças e fecho, que deverão ser lixadas e emassadas, para depois receber 01 demão de
fundo nivelador de primeira linha para madeira e após, a aplicação da tinta esmalte brilhante. A tinta
esmalte  será  aplicada  em tantas  demãos quantas  forem necessárias  até  o  perfeito  cobrimento das
superfícies  e  uniformidade  de  coloração.  Os  escorrimentos  e  pingos  de  tintas  que  por  ventura
ocorrerem, deverão ser removidos no momento da aplicação. Os equipamentos sanitários (vasos, caixas
de descarga e lavatórios), além das torneiras, válvulas, ralos, canos,flexíveis, registros e sifões deverão
ser  substituídos  por  novos,  de  primeira  linha.  Obs.  Os  lavatórios  deverão ser  de louça branca e as
torneiras  e registros de metal.

3.6.3. Banheiro anexo a sala 09
Deverão ser removidos os azulejos existentes e após a regularização das paredes, se procederá o

assentamento do novo revestimento,  azulejo  na  cor  branca tipo A.  O forro do banheiro deverá ser
rebocado(salpique e reboco) e posteriormente pintado, junto com os segmentos de parede que não
foram revestidos com azulejos., conforme descrito no item 3.2.2.. O piso também deverá ser substituído
conforme o item 3.4.3. A janela existente , com dimensões 60x50cm, deverá ser substituída por outra
nova, em alumínio,  do tipo basculante.  O vaso , o lavatório  e  caixa de descarga, além da torneira,
válvulas, ralos, canos,flexíveis, registros e sifões deverão ser substituídos por  novos, de primeira linha.
 Obs. O lavatório  deverá ser de louça branca e as torneiras e registros de metal.

3.6.4. Rede hidráulica

Deverá  ser  feita  uma  revisão  total  nas  instalações  hidráulicas  do  local,  com  reparos  ou
substituição de todos os itens que apresentem defeitos (torneiras,  canos,  registros,  vasos sanitários,
ralos e caixa de gordura e caixa de descarga ), deixando em perfeito funcionamento o local.

ITEM 07– SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO PÁTIO, CIRCULAÇÃO, SALAS E DRENAGEM

3.7.1.Piso do pátio

8

P
E

S



Os pátios serão revestidos com pisos cimentícios em padrão a ser escolhido, no formato próximo
a 50x50cm, devidamente assentados com argamassa adequada a este tipo de piso em ambiente externo,
sobre o contrapiso existente no local, quando este tiver condições de ser utilizado, em caso contrário,
uma nova base deverá ser feita. Para tanto deverá ser removido o piso cerâmico existente e a devida
regularização do contrapiso. Nos pátios internos, deverão ser removidos o piso e a base destes, de modo
a acertar o perfil do terreno com a cota e inclinação necessária a drenagem da água da chuva e a sua
condução às  caixas  coletoras.  Deverá  ser  observada  também a  cota  final  de  cada  piso(pátio,  pátio
coberto, circulação e salas) a serem corrigidos antes da pavimentação.

3.7.2. Piso de circulação e acesso as salas

A circulação,  os acessos as salas, patamar da escada e o pátio coberto, situados em cota acima
do nível do pátio interno, será removido o piso cerâmico existente e após a regularização do contrapiso,
procederá o assentamento de um novo piso cerâmico, tipo A , PEI 5 formato próximo a 50x50cm(mesmo
tamanho do piso do pátio) com padrão a ser escolhido, com argamassa colante para colagem externas,
de 1ª linha e o posterior rejuntamento.

3.7.3. Piso das salas de aula e demais dependências

Serão substituídos os pisos cerâmicos das dependências interna da escola , onde também após a
remoção do piso antigo, se fará a regularização do contrapiso e o assentamento do novo piso, no padrão
a  ser  escolhido,  tipo  A,  PEI  5,  com  argamassa  colante  apropriada,  de  1ª  linha  e  o  posterior
rejuntamento .

3.7.4. Piso dos degraus da escada

Deverá ser substituído  o piso dos degraus da  escada pelo mesmo tipo existente, de borracha
tipo “moeda”, colocados com adesivo apropriado para este piso, em uma base regularizada de modo a
garantir a correta fixação e a segurança..

3.7.5. Piso do pátio em frente a rua Belém

O piso a ser colocado no pátio de frente a rua Belém serão assentados blocos de concreto
intertravados “TIPO ONDA -16F”,conforme imagem ilustrativa abaixo, com espessura de 6,0cm, FCK 35
Mpa,  assentados  sobre  colchão  de  areia  fina  de  6,00  cm  de  espessura.  A  Pista  pavimentada  será
delimitada por meio-fio pré-moldado, que servirá para o confinamento e contenção do pavimento. O
assentamento de bloquetes deve ser executado sobre a base de acordo com os alinhamentos, greide e
seção transversal do projeto, que contempla também vazios (areia) para a colocação do playground e
espaços para canteiros de plantas.

Antes da aplicação da camada de areia, deverão ser realizadas as seguintes tarefas na superfície:
Fazer inspeção visual em toda a área para confirmar se as condições da superfície da base estão boas.
Iniciando a colocação dos blocos intertravados pela extremidade mais alta (de preferência), pois fica
mais fácil  determinar o caimento natural  até a extremidade mais baixa,  verificando sempre o nível,
ajustando  cada  uma  das  peças  com  um  martelo  de  borracha.  Deverão  ser  observados  também  a
colocação das  caixas de inspeção e tubulação de drenagem pluvial,  que precedem a colocação dos
blocos de concreto. Se houver necessidade de acabamento deverá ser utilizado ferramentas rotativas
para  o  melhor  acabamento  das  peças.  O rejunte  de  bloquetes,  será  executado com areia  lavada  e
peneirada com a finalidade de vedar os vazios existentes entre os bloquetes. Após o assentamento dos
bloquetes  e  rejuntamento,  o  pavimento  deverá  ser  compactado  mecanicamente,  através  de  placa
vibratória em toda a área pavimentada.  Não deverá ser lavado imediatamente pois  essa ação pode
culminar num acomodamento disforme, prejudicando o alinhamento ou o nivelamento da superfície. A
liberação da pista para tráfego deverá ocorrer no mínimo
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24 horas após a conclusão dos serviços. A medição deste serviço será por metro quadrado de material.

3.7.6. Drenagem

Está definido conforme esquema anexo, o sistema de drenagem pluvial a ser executado no pátio
interno em 03 locais a serem descritos:

1- Rebaixamento do piso do pátio junto a guia  do corredor de acesso à cozinha e wc feminino,
de modo a canalizar a água da chuva a uma caixa coletora existente junto ao portão de acesso ao pátio
do ginásio, conduzindo a água para a rua Pernambuco, em canalização exixtente.

2- Rebaixamento do piso junto a projeção do pátio coberto, no sentido refeitório/sala de leitura,
canalizando a água a um sistema de caixa/duto existente, escoando para a rua Pernambuco.

3- Execução de duas caixas coletoras com grade junto a guia do corredor de acesso as salas
11/12 com condutores de 150mm diâmetro em cada uma, escoando para uma caixa de inspeção no
pátio externo na rua Belém e dali para a rua.

Deverá também ser feito uma escavação para retirada de terra junto a parede externa em uma
extensão de 37m( da sala multimídia a sala 08) em uma largura de 60cm e profundidade de 30cm(até a
viga de baldrame) . Este processo visa evitar o contato entre o reboco externo da parede e o solo ,pois
na  situação  atual  a  umidade  do  solo  está  migrando  para  o  interior  das  salas  causando  além  da
deterioração do revestimento interno, mofo e desconforto. Após a retirada da terra(6,7m3) deverá ser
colocada uma camada de brita(5cm) no fundo,  para facilitar a drenagem da água da chuva, preservando
o perfil da vala.(1,10m3 de brita).

              Colocação de 6 tampas de ferro com grades(50 x 50 cm) para caixas coletoras  pluvial situadas no
pátio interno em frente ao ginásio.

ITEM 08– MURO FRENTE A RUA BELÉM

3.8.1. Muro alinhamento rua Belém

Em primeiro lugar deverão ser demolidos os 2 segmentos do  muro existente (45m) e retirado o
seu entulho, e seu correto destino. Os segmentos do muro em questão são:

1- Trecho junto ao alinhamento da rua Belém em toda extensão do lote(36m).
2- Trecho no alinhamento da rua Pernambuco, a começar na esquina da rua Belém até o inicio

do muro principal,  com extensão de 9,70m.
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Em  seu  lugar  serão  colocados  gradis  de  concreto  pré  moldado,  devidamente  ancorado  no
terreno através de fundação apropriada e a sua altura, a mesma do muro principal, permitindo uma
continuidade visual. 

3.8.2. Muro lateral do pátio da rua Belém

O trecho lateral do terreno junto a divisa do lote lindeiro na rua Belém, do alinhamento da rua
até a parede frontal da escola(sala 13), com extensão de 9,30m, deverá ser construído conforme abaixo:

Será executada no terreno, a cada 3 metros, uma micro estaca de 20 cm de diâmetro e 1,0m de
altura, com 04 barras de ferro 8,0mm, que se prolongarão através da viga baldrame, até o transpasse
com a armadura dos pilares, solidarizando a estrutura.  

Sobre o apoio das micro estacas,  será colocada uma viga baldrame nas dimensões 20cm de
largura e 30cm de altura, concreto 15Mpa , sobre a qual será executada a alvenaria e os pilares, em toda
a extensão do muro.  Após a impermeabilização da viga baldrame (04 demãos de hidroasfalto), serão
assentados tijolos cerâmicos, com juntas de espessura de 10 a 15mm e sobre esta alvenaria, nos dois
lados,  chapisco com traço 1:3 e reboco.   No início,   no final  e  a cada 3,00 metros de muro,  serão
colocados pilares de concreto com dimensões 20cmx20cm, concreto 15Mpa coincidentes com as micro
estacas descritas anteriormente.   Sobre os tijolos assentados e os pilares de concreto, será executada
uma cinta de concreto nas dimensões de 20cm de largura e 15cm de altura, em toda a extensão do
muro. Após a finalização e cura do reboco, será aplicada selador e tinta acrílica semi briho de qualidade
superior, de acordo com o padrão de cores existente,  na quantidade de demãos  necessária  para uma
cobertura uniforme desejada.

ITEM 09– MURO RUA PERNAMBUCO

3.9.1. Muro alinhamento rua Pernambuco

O segmento do muro entre o portão de acesso principal da escola até o alinhamento do final do
prédio, com extensão de 48,00m e altura de 1,60m deverá ser removido o seu reboco (irregular), ter a
sua altura aumentada para 2,10m, para posterior salpique  e reboco novos. Os pilaretes de sustentação
do muro deverão ser aumentados e finalizados com uma cinta de amarração de 15cm de altura e largura
do muro, em toda a extensão deste. Os critérios para a pintura deste muro estão descritos no  paragrafo
obs. do item3.2.2.

3.9.2 Muros do ginásio

Nos segmentos de muro: do portão de acesso principal da escola ao portão de acesso ao ginásio
de esportes, com extensão de 13,50m ; do portão de acesso ao ginásio até a divisa com o lote lindeiro na
rua Pernambuco, com 7,00m; no muro lateral junto a divisa ,do alinhamento da rua Belém até a parede
frontal do ginásio, com 5,90m e no muro lateral junto a entrada principal(4,00m), deverá ser executado
um serviço de hidrojateamento, regularização de alguma eventual rachadura ou falha no reboco e após a
finalização será aplicada tinta acrílica semi briho de qualidade superior, de acordo com o padrão de cores
existente, nos dois lados do muro, na quantidade de demãos necessária para uma cobertura uniforme
desejada. Sobre este muro será colocada uma tela soldada galvanizada com altura de 1,50m montada
sobre uma estrutura de ferro também galvanizado  fixada no próprio muro.

TEM 10 – LAVANDERIA, BAR E DEPÓSITO
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3.10.1. Serviços a serem executados

Na lavanderia e no depósito serão removidos os azulejos existentes  e após a regularização das
paredes, assentados novos azulejos tipo A na cor branca na lavanderia O revestimento de azulejo será
feito até a altura de 1,80m, sendo que o restante das paredes e o forro desta e também as paredes de
forros do depósito e o Bar, deverão ser pintados conforme o descrito no item 3.2.2. Serão substituídas
também por portas novas maciças(c/ marcos e vistas), de Eucalípto ou madeira superior, com dobradiças
e fechadura, as portas do Bar, da Lavanderia e do Depósito , que serão tratadas e pintadas conforme o
item 3.2.3.

 Na Lavanderia serão retiradas  as janelas existentes e em seu lugar será colocada uma janela de
alumínio de 1,80x0,50m. Deverá ser feito o fechamento do vão em alvenaria em volta da nova abertura,
de  modo  a  adequá-la  a  parede.  Esta  alvenaria  deverá  ser  salpicada  e  rebocada,  nos  dois  lados  e
posteriormente pintada.  Os pisos  do  Bar,  Lavanderia  e  Depósito  deverão ser  substituídos  conforme
descrito no item 3.7.3. 

Obs. No prédio da Administração, entre a circulação e a secretaria e, entre o arquivo e o arquivo de
documentos, existem 2 vãos de portas que deverão serem preenchidos (fechados) em alvenaria, com
posterior salpique, reboco e pintura. Para efeito de simplificação da planilha, a verba para este serviço
está incluída com a verba de fechamento de vão da Lavanderia, descrita no parágrafo anterior. A pintura
destes vão estão incluídas na planilha de pintura interna.

ITEM 11 – COLOCAÇÃO DE TELAS DE SEGURANÇA

3.11.1. Redes de segurança

Serão colocadas redes de segurança nos espaços vazios localizados acima do guarda corpo do
corredor de circulação(do auditório a sala 21), no guarda corpo da escada( junto ao auditório) e no piso
superior, de acesso externo na administração, totalizando 37,74m2.    

5 OBSERVAÇÕES

Deverá ser agendada visita técnica antes da data de entrega dos envelopes pelo telefone 3684-
9017  com  o  departamento  de  engenharia  às  quartas  e  quintas-feiras   das  13:30  às  18:00hs,  para
esclarecimentos e conhecimento do local da obra. Ao final da visita será fornecido o atestado de visita
técnica. Esta documentação deverá ser entregue juntamente  com os demais documentos.
         Deverá ser apresentada amostra dos materiais (pisos, tintas, blocos vazados) tantas vezes quanto se
fizerem necessárias para apreciação da equipe de engenharia, para definição de cor e modelo, antes da
aquisição pela empresa que executará o serviço.
       Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de
custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

6 ENTREGA DA OBRA

Caberá  à  fiscalização  da  prefeitura  o  acompanhamento  dos  trabalhos  visando  verificar  o
atendimento  total  às  ordens  de  serviços  emitidas  quando  ao  número  de  operários,  qualidade  dos
serviços  efetuados.  A  fiscalização  terá  poderes  para,  nos  locais  de  trabalho,  proceder  qualquer
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determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, assim como, ingerência sobre os
funcionários da contratada.

7 PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

          Como parâmetro serão analisados atestados de  execução de no mínimo: Pavimentação (50%) ,
Telhado (50%)  e Pintura  (50%).

                                                                   Arq. Paulo Ricardo V. Alves
                                                                        CAU. 86.107-3
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