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REFORMA NOVA SEDE DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Local: Av. Oswaldo Aranha; Setor: 54; Quadra: 150; Lote: 13.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Tramandaí – Secretaria de Saúde

1. INTRODUÇÃO

Este memorial tem por objetivo fixar as condições gerais e o método de execução dos

serviços  de  fornecimento  de  EQUIPAMENTOS,  FERRAMENTAS  E  MÃO  DE  OBRA

NECESSÁRIAS para execução de reforma em prédio de um único pavimento com estrutura de

concreto armado, parede de alvenaria e duas unidades sanitárias com o objetivo de:

1. Demolição de pisos, rebocos entre outros.

2. Telhado a construir.

3. Paredes a construir.

4. Piso.

5. Reboco.

6. Pintura.

7. Portas e Janelas.

8. Divisórias.

9. Grades.

10. Passeio Público.

11. Elétrica.

12. Hidráulica.

13. Comunicação Visual.

14. Climatização.

Por qualquer omissão deste documento, prevalecerá o uso das especificações feitas

pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, valendo

estas como transcritas fossem no contato da obra.

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.

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.
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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, deverão ser consultados os técnicos do setor de engenharia da

secretária Municipal de Obras e Serviços Publicos.

Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar ao Departamento de

Engenharia da Prefeitura Municipal a ART ou RRT de execução, e o diário de obra.

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 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 20 m³ de entulho no local,

por esta quantidade, sendo necessário a apresentação de plano de gerenciamento de resíduos

da  construção  civil  em seu  formato  SIMPLIFICADO,  conforme  art.  21  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.

Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar a fiscalização da Prefeitura

Municipal a ART de execução, e declaração ambiental referente ao plano SIMPLIFICADO de

gerenciamento de PRSCC aprovado e o diário de obra.
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2.2 Uso de equipamentos de segurança Coletivo e Individual:

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,(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.

2.3 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.

2.4 Materiais

Todo o material, equipamentos 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

despesas  indiretas,  encargos  diversos  e  todos  os  eventuais  necessários  para  a  perfeita

execução dos serviços.

3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 01 – DEMOLIÇÕES

3.1.1. Piso existente

 Demolir o piso existente, o mesmo encontra-se em alguns pontos quebrados ou soltos,

devido a grande umidade existente hoje. O mesmo será demolido também para averiguação

dos sistemas hidráulicos existes e para colocação de novos necessários. Demolição de todo o

piso.

3.1.2. Passeio Público

Demolir  o passeio público existente, o mesmo encontra-se somente no contrapiso e

bastante irregular, necessária demolição para sistema hidráulico.

3.1.3. Reboco

A demolição do reboco é necessária pela umidade advinda de grandes infiltrações na

laje do prédio, provenientes da deterioração do telhado existente. O reboco deve ser removido

até os tijolos cerâmicos, na área interna, banheiros, salão e também na parte externa. 
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3.1.4. Laje existente

Demolir área da laje em 1,75m², para que haja entrada de luz e ventilação natural, a

área a ser demolida é a extremidade oposta aos banheiros, área que está indicada no projeto

arquitetônico.

3.1.5. Hidrojateamento

Neste  item  incluem-se  a  limpeza  das  superfícies  de  pisos  e  paredes.  Deverá  ser

utilizado jato d’água de alta pressão para limpeza completa 

3.1.6. Telhado existente

Deverá ser retirado todo o telhado e seu madeiramento, pois os mesmos encontram-se

em situação deplorável,  obedecendo aos critérios de segurança do trabalho recomendados.

Após a demolição todo o material deverá ser transportado para local devidamente cadastrado

pela prefeitura municipal de Tramandaí.

ITEM 02 – TELHADO A CONSTRUIR

3.2.1. Telhamento

A cobertura do caminho será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6

mm,  fixada  em  estrutura  de  madeira  existente  com  parafusos  de  vedação  e  fixadores

apropriados mantendo a mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem

“colos” ou “ondas”. A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando

o corte das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira

que este fique com o comprimento adequado. As telhas deverão apresentar encaixes para

sobreposição perfeitos. Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas

técnicas da ABNT. 

3.2.2. Madeiramento

O  item  remunera  o  fornecimento  da  mão  de  obra,  equipamentos  e  elementos

eventualmente necessários para a colocação de caibros, dimensão adequadas para o perfeito

uso do  local.  A estrutura  deve ser  executada com madeira  de lei  seca,  maçaranduba,  de

primeira qualidade com travamentos suficientes para manter a estrutura rígida e esta deverá

possuir  pontos  de  ancoragem  chumbada  na  estrutura  de  concreto  ou  alvenaria,  quando

necessário. A estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipótese será aceita madeiramento

empenado  formando  deflexões  no  telhado,  como  também  não  serão  aceitas  peças  com

rachaduras ou nódulos que prejudiquem a estrutura do telhado. 
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3.2.3. Calhas, rufos e algerosas

Calha de chapa galvanizada:  Deverão ser instaladas, em substituição as existentes,

novas  calhas  em  chapa  galvanizada.  Tais  elementos  deverão  ter  sua  profundidade

dimensionada  conforme  NBR.  Todas  as  calhas  deverão  ser  testadas  mediante  teste  de

estanqueidade. A prova d’água deverá ser repetida quantas vezes se fizerem necessárias até a

aceitação final por parte da FISCALIZAÇÃO.

Algeroz  chapa  galvanizada  –  fixo  alvenaria:  Deverão  ser  substituídos  os  algerozes

existentes por novos,  também em chapa galvanizada,  a serem fixados nas platibandas, no

entorno das caixas d’água, poço de luz, domus e claraboia, sob o novo revestimento. 

Calhas de chapa galvanizada, dobradas com dobradeira mecânica, contendo as saídas

pluviais de 75 mm, embutidas nas alvenarias. 

ITEM 03 – PAREDES A CONSTRUIR

3.3.1. Alvenaria em tijolo

A  alvenaria  deve  ser  executada  em  blocos  cerâmicos  vazados  na  vertical  com

dimensões de 9x14x19cm, sendo assentados sobre argamassa de cimento, cal  e areia, na

proporção de 1:2:8 em volume, com espessura de 9 cm; 4.2 Os blocos devem apresentar boa

qualidade, estando com o período de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade,

além de terem as medidas padrão estabelecidas, com desvio máximo de 0,5cm. 4.3 Os blocos

deverão ser assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerância de 0,5cm 

ITEM 04 – PISO

3.4.1. Contrapiso

Contrapiso de concreto magro: será executado contrapiso de concreto simples, com

espessura mínima de 5 cm, utilizando-se pelo menos 250kg de cimento/m³.

Sob o contrapiso deverá ser executado lastro de brita 2 e areia média, com 5 cm de

espessura, sobre o solo devidamente apiloado. 

3.4.2. Piso em cerâmica

Deverá ser  executado piso cerâmico em todos os locais  indicados em planta  baixa

(pavimentação interna) em cerâmica de 1ª qualidade PEI V, em dimensão usual do mercado

atendendo as especificações de projeto e do fabricante no que se refere a sua colocação. Os

padrões serão definidos posteriormente juntamente com o autor do projeto. devendo o mesmo

ser rejuntado nas distâncias recomendadas pelo fabricante.
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ITEM 05 – REBOCO

3.5.1. Impermeabilização de áreas molhadas

Calhas: as calhas serão protegidas com argamassa. 

Áreas  molhadas:  as  áreas  molhadas  receberão  impermeabilização  com  argamassa

polimérica semiflexível.

3.5.2. Chapisco

As superfícies  internas  construídas  que  não  levarem revestimentos  especiais  serão

chapiscadas, emboçadas e rebocadas. 

O chapisco será de cimento e areia traço 1:3  

3.5.3. Reboco

As superfícies  internas  construídas  que  não  levarem revestimentos  especiais  serão

chapiscadas, emboçadas e rebocadas. 

O emboço de cimento, areia e cal em pó traço igual a 1:5:0,20, perfeitamente prumadas

3.5.4. Azulejo áreas molhadas

Será comprovadamente de primeira qualidade, cor Branca. 

Devem  apresentar  esmalte  liso,  vitrificação  homogênea,  coloração  perfeitamente

uniforme, dureza, sonoridade característica e resistência suficiente. 

Serão  rejeitadas  as  peças  empenadas,  deformadas,  fendilhadas  ou  de  superfície

esmaltada granulosa. 

Os  azulejos  serão  assentados  com  juntas  corridas,  em  perfeito  alinhamento  e

obedecendo  aos  detalhes  do  projeto  de  arquitetura.  Antes  do  assentamento  dos  azulejos

deverá proceder-se uma rigorosa verificação de prumos e níveis, de maneira a segurar um

arremate perfeito e uniforme com pisos, tetos e elementos estruturais aparentes, e também

deverá ser verificada a posição de torneiras, caixas de passagem, tomadas, interruptores e

outros, corrigindo-se aquelas que não tiveram corretamente fixadas. Os azulejos deverão ser

imersos em água limpa por um período mínimo de 6 horas e no máximo 12 horas, e quando

retirados deve-se escorrer a água em excesso. Os azulejos serão assentados nas paredes já

emboçadas conforme item específico com argamassa industrializada. O rejunte das peças será

executado  com  pasta  de  cimento  branco,  no  mínimo  após  24  horas  do  assentamento.  A

limpeza deverá ser imediata com panos secos. 
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ITEM 06 – PINTURA

3.6.1. Selador

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de

copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas

como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

Execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,

sabão  ou  bolor  antes  de  qualquer  aplicação;  Diluir  o  selador  em  água  potável,  conforme

fabricante; Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

3.6.2. Pintura de parede

Os  serviços  de  pintura  deverão  ser  executados  somente  por  profissionais  de

comprovada competência e de acordo com as recomendações dos fabricantes. 

Todas as superfícies a pintar, repintar ou revestir, serão minuciosamente examinadas,

cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento

a que se destinam. 

Tomar-se-ão todos os cuidados a fim de serem evitados respingos e escorrimento nas

superfícies  não destinadas à pintura,  as quais  serão protegidas com papel,  fitas,  celulose,

tapumes, enceramentos provisórios ou equivalentes. 

Os respingos inevitáveis serão removidos com solventes adequados enquanto a tinta

estiver fresca. 

A  segunda  demão  só  poderá  ser  aplicada  24  horas  após  a  primeira  demão,

observando-se que esteja  inteiramente  seca,  e serão dadas tantas demãos quantas forem

necessárias até que se obtenha a cobertura uniforme desejada. 

Deverá ser executada pintura com tinta acrílica semibrilho branca. Cada demão terá

intervalo de no mínimo 6 horas 

3.6.3. Pintura de teto

Os  serviços  de  pintura  deverão  ser  executados  somente  por  profissionais  de

comprovada competência e de acordo com as recomendações dos fabricantes. 

Todas as superfícies a pintar, repintar ou revestir, serão minuciosamente examinadas,

cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento

a que se destinam. 
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Tomar-se-ão todos os cuidados a fim de serem evitados respingos e escorrimento nas

superfícies  não destinadas à pintura,  as quais  serão protegidas com papel,  fitas,  celulose,

tapumes, enceramentos provisórios ou equivalentes. 

Os respingos inevitáveis serão removidos com solventes adequados enquanto a tinta

estiver fresca. 

A  segunda  demão  só  poderá  ser  aplicada  24  horas  após  a  primeira  demão,

observando-se que esteja  inteiramente  seca,  e serão dadas tantas demãos quantas forem

necessárias até que se obtenha a cobertura uniforme desejada. 

Deverá ser executada pintura com tinta acrílica semibrilho branca. Cada demão terá

intervalo de no mínimo 6 horas 

ITEM 07 – PORTAS E JANELAS

3.7.1. Porta externa 0,80x2,10cm.

O produto deve apresentar superfície lisa, sem deformações. A folga entre o marco e a

parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixação do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo,

o nível e o esquadro. Duas dobradiças deverão ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e

uma no centro da folha de porta para serem parafusadas no marco. Assentamento: Aplicar a

espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento do vão, na parte

superior e em três pontos equi-espaçados em cada lateral do vão; não aplicar na posição da

testa da fechadura, dimensões 0,80x2,10m. Exclusiva para uso externo. 

3.7.2. Porta interna 0,60x2,10cm.

O produto deve apresentar superfície lisa, sem deformações. A folga entre o marco e a

parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixação do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo,

o nível e o esquadro. Duas dobradiças deverão ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e

uma no centro da folha de porta para serem parafusadas no marco. Assentamento: Aplicar a

espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento do vão, na parte

superior e em três pontos equi-espaçados em cada lateral do vão; não aplicar na posição da

testa da fechadura, dimensões 0,60x2,10m. Exclusiva para uso interno. 

3.7.3. Janela em vidro 3 mm 0,60x0,60cm.

Características:  Janela  em  vidro  basculante,  com  vidro  de  3  mm  na  dimensão  de

60x60cm.
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3.7.4. Janela em vidro 3 mm 1,20x0,50cm.

Características:  Janela  em  vidro  de  correr,  com  vidro  de  3  mm  na  dimensão  de

120x120cm.

3.7.5. Janela em vidro 3 mm de abrir 2 folhas 1,20 x 1,00m.

Características:  Janela  em  vidro  de  correr,  com  vidro  de  3  mm  na  dimensão  de

1,20x1,20m.

TEM 08 – DIVISÓRIAS

3.8.1. Divisória leve

Fornecimento e montagem de divisórias com espessura 35mm, em painel cego, miolo

colmeia, revestidas com chapa laminada padrão AREIA JUNDIAI, fibra de madeira prensada,

com montantes em alumínio anodizado em L, T ou X,  

3.8.2. Portas 0,80x2,10cm.

Fornecimento e montagem de portas para divisórias com espessura 35mm, em painel

cego, miolo colmeia, revestidas com chapa laminada padrão AREIA JUNDIAI, fibra de madeira

prensada, com montantes em alumínio anodizado em L, T ou X, inclusive ferragens.

ITEM 09 – GRADES

3.9.1. Grades externas janela

Deverão ser instaladas grades de ferro em todas as janelas do ginásio. As grades serão

de tubo de ferro quadrado dimensões 25x25 mm espessura 1,50 mm, fixados por chumbadores

de ferro cimentados em bases de concreto.

3.9.2. Grade externa porta.

Deverão ser instaladas grades de ferro em todas as janelas do ginásio. As grades serão

de tubo de ferro quadrado dimensões 25x25 mm espessura 1,50 mm, fixados por chumbadores

de ferro cimentados em bases de concreto.

ITEM 10 – CALÇADA PASSEIO

3.10.1. Piso em bloco intertravado

Será executada Pavimentação em blocos de concreto intertravado “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.
10
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A Pista pavimentada será delimitada por meio-fio pré-moldado, o meio fio servira 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. 

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.

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 24 horas após a conclusão

dos serviços. 

A medição deste serviço será por metro quadrado de material.

3.10.2. Meio fio

Os meios fios serão executados sobre uma base que serve de regularização e apoio,

obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas, e estes devem apresentar fck ≥ a

20 MPa.

Os meios fios terão as seguintes dimensões:
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- Altura = 0,30 m

- Espessura = 0,12 m na base e 0,09 m no topo

- Espelho = 0,15 m 

- Comprimento = 1,00 m

Os meios fios serão do tipo pré-moldado, assentados sobre base firme e rejuntados

com argamassa de cimento e areia, seu escoramento será com material local de no mínimo 30

cm de largura, evitando-se que a peça fique sem apoio e vir a sofrer descolamento do trecho e

criarem-se assim possíveis retrabalhos.

Nos locais onde for previsto a implantação de acesso para deficientes físicos, deve-se

proceder ao rebaixo do meio fio, conforme especificado no projeto em anexo.

Os meios fios serão medidos em metro lineares executados no local. 

Imagem ilustrativa – Meio Fio para o estacionamento

3.10.3. Piso tátil

Para piso tátil  direcional  respeitar  a NBR 9050/2004,  pg.  39 que trata da Acessibilidade a

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

      Exemplo piso tátil direcional.                          Exemplo de piso tátil de alerta. 

Para  a  composição  da  sinalização  tátil  direcional  e  de  alerta,  sua  aplicação  deve

atender às seguintes condições:

Piso tátil direcional: direciona o usuário na trilha;

 

Piso tátil de alerta:
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Com duas funções específicas, na primeira é utilizado em situações de risco, alertando

o usuário de algum perigo ou informação disponível.

A segunda está na composição de trilhas táteis em que é utilizado no início, mudança

de direção e pontos de interesse.

Obs:  Essas áreas de alerta devem ter  dimensão proporcional  à largura da sinalização tátil

direcional, conforme figura acima;

O assentamento do piso tátil deve ser executado sobre a base de acordo com os alinhamentos,

greide e seção transversal do projeto. 

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.

Se houver necessidade de acabamento deverá ser utilizado ferramentas rotativas para

o melhor acabamento das peças.

O rejunte do piso tátil, será executado com areia lavada e peneirada com a finalidade

de vedar os vazios existentes entre o piso tátil. 

Após o assentamento do piso e do 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 24 horas após a conclusão

dos serviços. 

ITEM 11 – ELÉTRICA E LOGICA

3.11.1. Entrada de energia

A alimentação será  em circuito  trifásico,  justificado  pelo  fato  de  as  cargas estarem

distantes da medição, sendo necessário o maior número de fases possíveis para compensar a

queda de tensão proporcionada. 

3.11.2. Quadro

Deverá ser instalado quadro de distribuição para 16 disjuntores em PVC

3.11.3. Pontos de tomada

As tomadas serão alimentadas a partir dos quadros de distribuição correspondentes. 
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Todas as tomadas deverão ser aterradas, com pino de ligação a terra no padrão Brasi-

leiro de conectores. 

Serão projetadas tomadas de uso geral em cada ambiente, junto à porta de entrada e

sob o interruptor da iluminação, ou de modo que qualquer ponto do ambiente possa ser atingi-

do a partir dessas tomadas com o uso de cordões de extensão com 8,0 m de comprimento. 

As caixas para tomadas deverão ter dimensões padronizadas (4"x2" ou 4"x4"), de tal

modo a permitirem a instalação dos módulos aí previstos. 

Todas as tomadas de uso geral devem ser dotadas de conector de aterramento (PE),

conforme ABNT NBR 14136, e com diferenciação de indicação em relação à tensão de traba-

lho. 

As tomadas de energia elétrica serão de instalação embutida em caixa 4x2” quando

para uma tomada e em caixa 4x4” quando para duas tomadas. Todas as tomadas deverão ter

fio-terra. 

Os pontos de tomada devem seguir o projeto elétrico em anexo, deverão se instalados

37 pontos de tomadas no interior da edificação com aterramento e 10A/250v, com fiação de 2,5

mm.

3.11.4. Pontos de iluminação

Os circuitos de iluminação serão derivados dos quadros de distribuição,  com fiação

mínima de 2,5mm² e circuitação seguindo os conceitos do projeto elétrico. 

As luminárias internas serão do tipo para 2 lâmpadas fluorescente tubular de 40W em

chapa de aço galvanizada e pintada na cor branca, com refletor parabólico em alumínio anodi-

zado de alta pureza e refletância, com aleta parabólica em alumínio anodizado de alta pureza e

refletância, de sobrepor. 

Todas as luminárias deverão ser aterradas pelo condutor de proteção. 

Para as lâmpadas fluorescentes e fluorescentes compactas deverão ser utilizados rea-

tores eletrônicos de alta eficiência e apresentar fator de potência não inferior a 0,95. 

As caixas embutidas  para interruptores deverão ter  dimensões padronizadas (4"x2",

3”x3” ou 4"x4"), de tal modo a permitirem a instalação dos módulos aí previstos. 

As luminárias terão os seguintes tipos de instalação: 

- Em caixas embutidas na laje para iluminação interna.  

3.11.5. Pontos de lógica

Em cada ponto terminal será utilizada tomada 4x4 com conector RJ11 para o ponto de

telefone e outro conector RJ45 para o ponto de rede lógica. 
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3.11.5. Pontos de tomada para ar condicionado

As tomadas serão alimentadas a partir dos quadros de distribuição correspondentes. 

Todas as tomadas deverão ser aterradas, com pino de ligação a terra no padrão Brasi-

leiro de conectores. 

Serão projetadas tomadas de uso geral em cada ambiente, junto à porta de entrada e

sob o interruptor da iluminação, ou de modo que qualquer ponto do ambiente possa ser atingi-

do a partir dessas tomadas com o uso de cordões de extensão com 8,0 m de comprimento. 

As caixas para tomadas deverão ter dimensões padronizadas (4"x2" ou 4"x4"), de tal

modo a permitirem a instalação dos módulos aí previstos. 

Todas as tomadas de uso geral devem ser dotadas de conector de aterramento (PE),

conforme ABNT NBR 14136, e com diferenciação de indicação em relação à tensão de traba-

lho. 

As tomadas de energia elétrica serão de instalação embutida em caixa 4x2” quando

para uma tomada e em caixa 4x4” quando para duas tomadas. Todas as tomadas deverão ter

fio-terra. 

Os pontos de tomada devem seguir o projeto elétrico em anexo, deverão se instalados

3 pontos de tomadas no interior da edificação com aterramento e 10A/250v, com fiação de 4,00

mm.

3.11.5. Pontos telefônicos

Em cada ponto terminal será utilizada tomada 4x4 com conector RJ11 para o ponto de

telefone e outro conector RJ45 para o ponto de rede lógica. 

ITEM 12 – HIDRÁULICA

3.12.1. Revisão hidráulica

As  instalações  hidráulicas  obedecerão  rigorosamente  às  normas  brasileiras  e

internacionais,  quando  necessário,  de  acordo  com  o  projeto,  especificações  e  memoriais

específicos. A revisão das instalações hidráulicas deverá ser completa, incluindo tubulações,

troca de peças e acessórios hidráulicos. 

3.12.2. Vaso sanitário

O vaso sanitário será com caixa acoplada em louça branca padrão simples do mesmo

fabricante do lavatório 
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3.12.3. Lavatório com coluna

O lavatório será de louca branca com coluna padrão simples com ladrão nas dimensões

aproximadas de 53x43cm, as ferragens de fixação serão em metal cromado o sifão 1” x ¼,0

1,torneira de pressão.

3.12.4. Torneira para banheiro

Metais  de  qualidade  superior  torneira  de  pressão  com  acionamento  manual  e

fechamento  automático,  com  arejador  de  vazão  constante,  destinada  ao  uso  racional  e

econômico  de  água  potável,  através  do  controle  de  tempo  e  fechamento  automático  nas

condições das NBR 13713, NBR 5626 . O material metálico usado na fabricação das torneiras

deverá  apresentar  qualidade  equivalente  ou  superior  ao  indicado  na  NBR  10281.  O

acabamento da superfície da torneira, bem como, das peças que a constituem não deverão

apresentar  trincas,  bolhas,  riscos,  batidas,  manchas,  ondulações,  asperezas,  deformações,

falha de material, entalhos ou rebarbas. 

3.12.5 Caixa de água

O reservatório será pré-fabricado para água potável, com tampa,capacidade para 500

litros, com material e atoxidade conforme a legislação vigente, em fibra de vidro, de elevada

resistência  mecânica  e  química.  A  caixa  d'água  deverá  ser  entregue  em  perfeito

funcionamento, interligada com tubos e conexões à rede de entrada e a rede de distribuição de

água já existente no local. 

ITEM 13 – COMUNICAÇÃO VISUAL

3.13.1. Adesivo Perfurite

Os vidros  da fachada  principal  devem receber  a  aplicação  de imagem em adesivo

perfurado (que permite visibilidade de dentro para fora e privacidade de fora para dentro), de

acordo o projeto. 

ITEM 14 – CLIMATIZAÇÃO

3.14.1. Instalação de ar

O sistema de ar-condicionado projetado é uma instalação que objetiva assegurar as

condições de temperatura, umidade, renovação de ar e filtragem adequadas, além de garantir

as condições de conforto e higiene necessárias aos ambientes. Os itens seguintes indicam as

premissas que devem ser utilizadas no fornecimento e instalação dos sistemas. 

No local deverão ser instalados no 03 condensadores de ar de 30.000BTU.
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ITEM 15 – PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

3.15.1 - Extintor ABC – 2A 20BC 4KG

Os extintores de incêndio a serem instalados, deverão possuir Selos de Conformidade

do INMETRO e atenderem ao Modelo, Tipo e Capacidade indicada no Plano de Prevenção

Contra Incêndio. Os extintores deverão ser extintores de incêndio com carga de pó químico

ABC tipo pressurização direta de 4 Kg conforme NBR 10721.

Quanto  a  instalação  dos  extintores  os  mesmos  deverão  ser  instalados  conforme o

projeto,  para atender  as áreas de coberturas o qual  foi  projetado,  sendo sua fixação com

suportes apropriados que acompanham o equipamento instalados a uma altura entre 0,20m e

1,60m do piso acabado,  considerando a borda inferior  e a parte superior  respectivamente,

podendo optar-se por suportes de chão adequado a cada tipo de extintor, sendo que o mesmo

deverá ser sinalizado com placas que atendam a NBR-13.435 (ABNT) e seu acesso deverá ter

uma área livre de 1,00m x 1,00m conforme

3.15.2 – Luminaria de emêrgencia 30leds, potencia 2W

O sistema de iluminação de emergência projetado deverá atender a iluminação mínima 

a qual foi projetada, sendo os equipamento deverão possuir certificação de qualidade e atender

ao prescrito em norma, e deverá ter autonomia mínima de 1 hora de funcionamento, garantindo

a intensidade de luz, sendo sua instalação nos pontos conforme determinado em projeto, 

devendo ser instaladas a um intervalo máximo de 15m e a uma altura entre 2,20m e 3,75m 

tendo seu foco de luz projetado sem obstrução a área a ser iluminada, quando instalados em 

rotas de fuga deverão ser instalados de forma que o facho de luz esteja no mesmo sentido de 

fuga para evitar o ofuscamento das pessoas, os condutores elétricos e eletro dutos a serem 

usados na instalação do sistema de iluminação deverão ser do tipo anti chama.

Deverão ser instalados três módulos de iluminação de emergência a led com bateria 6V

2.8Ah recarregável de chumbo - ácido selada, consumo de energia entre 1,8 e 2W, e vida útil 

de 50000 horas.

3.15.3 – Placas de sinalização 

O sistema de sinalização das saídas de emergência deverá atender a NBR, sendo que 

todas as rotas de Saídas deverão estar sinalizadas com placas em PVC e a inscrição com tinta

Fotoluminescente com dizeres “SAÍDA” sendo com tamanho de no mínimo 15cm x 30cm com o

fundo em verde musgo.

A instalação das placas deve obedecer ao Plano de Prevenção Contra Incêndio quanto 

a sua
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4 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

determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, assim como, ingerência

sobre os funcionários da contratada.

Os serviços deverão ser entregues limpos e em perfeitas condições sendo recebidos,

os trechos, após vistoria técnica realizada “in loco” pelo Departamento de Engenharia.

5 OBSERVAÇÕES

Deverá  ser  agendada  visita  técnica  antes  da  data  de  entrega  dos  envelopes  pelo

telefone  3684-9017  com a  Natália  Benchimol  Maggi  entre  segunda  a  sexta  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.

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 PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

Como parâmetro de análise: REFORMA, valor R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

Tramandaí, 30 de Abril de 2018.

_______________________

Eng. Civil Guilherme da Rosa

CREA-SC 130.237-6
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