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MEMORIAL DESCRITIVO
oBRA:.CONSrnUçÃO DO VELORTO
MUNICIPIO: IRAPUA

-

SP

coNSTDERAÇôes tNrctArs:
O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes mínimas e fixar as
características técnicas a serem observados na apresentação das propostas técnicas paru a execução das
obras e serviços objeto desta, nos já levantados quantitativos e valores.
As firmas proponentes deverão analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para melhor análise.

Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira qualidade e mão de obra
especializada. e devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT e Norma de Revisão da NB-

143(02'125 01-001 2000) aplicáveis ou outras, necessárias para cada caso na execução da obra.
As frrmas proponentes deverão apresentar propostas e planilha orçamentária, constando quantitativamente
item por item, de acordo com este memorial descritivo e projetos complementares, e no caso de dúvidas, os
proponentes deverão procurar os esclarecimentos lunto ao corpo técnico da Coordenadoria de Obras
Públicas, Urbanismo e Saneamento da Prefeitura Municipal de lrapuã, devendo todas as dúvidas serem
sanadas antes da apresentação das propostas.
A empreiteira contratada deverá fornecer cópia da ART/CREA-SP de execução da obra do engenheiro
responsável envolvido, após assinatura do contrato, com as especiÍicações dos servrços prestados
conforme os termos e valor do contrato.
A Prefeitura Municipal de lrapuã fornecerá à firma empreiteira o projeto básico de Arquitetura, e detalhes

necessários

à rmplantação de qualquer equipamento, assim como a orientação necessária para o

bom

desenvolvimento do empreendimento. Qualquer divergência para a implantação do projeto, com relação a
quantificação da planilha orçamentária, isso tudo ocorrerá por conta e risco da empreiteira contratada.

1.

SERVTÇOS PRELTMTNARES

1.t, Placa de identificação para obra
A placa de obra será confeccronada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira Terá
área de Terá área de 6,00m'?. As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação,
inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras
O item remunera o fornecimento de placa para identificação da obra, englobando o módulo

referente ás placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituída pos chapa de aço galvanizado no16 ou no'1 8, com tratamento
anticorrosivo resistente ás rntempéries, fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm,
requadro e estrutura em madeira, marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme
especificaçÕes do Manual de Padronizaçáo de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo.
As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do
padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.
1.2. Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 1Scm de diâmetro, com caminhão
à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,Okm

O terreno onde se iniciará a obra deverá ser limpo a fim de possibilitar a marcação da obra e
serviços posteriores.O rtem remunera o fornecimento de caminhão basculante, equipamentos, a
mão-de-obra necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados
mecanicamente e manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de
árvores e arbustos. destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte
1.3. Regularização e compactação mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal.

Para que se inicia a obra deverá ser feita a regularrzação no terreno. para possibrlitar o andamento
da obra, dentro das melhores técnicas.
1,4. Locação de obra de edificação.
Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando - se
0,50m, a partir do eixo, para o lado externo. O item remunera o fornecimento de pontaletes de 3" x
3", tábuas de 1" x 12" , arame galvanizado, inclusive materiais acessórios e mâo-de-obra necessária

Avenida Altino Arantes, no 122. centro, CEP 14990-000, Fone (17) 3556-1600/1300, lrapuã/SP //
Srte. www irapua.sp gov.br
E-mail: prefeitura@irapua.sp.gov.br

§

Prefeitura Municipal de lrapuã
Estado de Sào Paulo
CHPJ

45.158.532 0001-90

para os serviços de locação completa em obras de edificação compreendendo: locação de estacas,
eixos princrpais, paredes, etc

2.

INFRAESTRUTURA
2.1. Escavação manual em solo de 1u e 2" categoria em vala ou cava até 1,50m.
Cuidados devem ser tomados com a segurança dos trabalhadores, considerando a natureza do
terreno e dos serviços a executar. O solo será escavado para a execução das fundaçÕes em geral,
com medidas especificadas na memoria de cálculo. O material escavado será depositado, sempre
que possível, de um lado da vala, afastado 1m da borda de escavação. Em casos especiais poderá
a Fiscalização determinar retirada total do material escavado.
2.2. Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20

O item remunera o

fornecimento

t

de materiais, mão-de-obra especializada e

equipamentos
necessários para a execuçâo da estaca escavada mecanicamente, com diâmetro de perfuração de
25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo os serviços: escavação mecânica por meio de

trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto; apiloamento do fundo da
perfuração com soquete de concreto, lançamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida
do valor de um diâmetro (25 cm), vibração por meio de vibrador de imersão nos 2,00 metros
superiores: execução e colocação de armadura de ligação, constituÍda por quatro barras com 10
mm de diâmetro e 2,00 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aço
CA-50, estribos em aço CA-60. Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto
com fck igualou superior a 20,0 MPa; aço CA-50 e CA-60 parua execução da armadura de ligação,
inclusive materiais acessórios como arame e a mão-de-obra adicional para o transporte dos
materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeça da estaca. Não remunera a remoção
do material escavado proveniente da perÍuração até o bota-fora e a armação com função estrutural.

2.3.

Lastro

de

pedra

britada

Será executado um lastro de brita n02 apiloada manualmente no fundo da vala, com medidas
especificadas na memória de cálculo, antes da execução da viga baldrame e sapatas, para impedir
que a armação da viga baldrame entre em contato direto com a terra, evitando que a mesma perca
suas propriedades

2.4.

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)fyk = 500mpa

As barras e Íios de aço destinados à armadura para concreto armado obedecerão às disposiçoes da
NBR 7480. e a armadura em si, obedecerá ao drsposto na NBR 6118 As armaduras devem ser
dobradas e montadas rigorosamente conforme as indicaçÕes do projeto específico. Devem ser
colocadas no interior das formas de modo a se manterem firmes durante o lançamento do concreto,
conservando inalteradas as distâncias das barras entre si e as faces internas das formas. Taxa de
armadura = 80,00 kg/m'

2.5.

Concreto usinado, fck= 25mpa
Será utrlizado concreto estrutural com resistência característica à compressão (fck) de 25mpa,
resrstêncra esta que deverá ser atingrda aos 28 dias, conforme a ABNT A verificação da
trabalhabilidade será efetuada através de ensaios de consistência (slumptest) Quanto às
verificaçôes de caracteristicas dos constituintes e da resistência mecânica, serão obedecidas as
NBR 5732/80 e NBR 5738/80. A granulometria do agregado deve ser compatível com as dimensÕes

da peça e aparência desejada a fim de evitar falhas ou nichos no concreto. Deverá ser efetuados
lançamento e aplicação de concreto em estrutura, com cuidado no transporte e adensamento do
mesmo. Após o lançamento, o concreto será adensado preferencialmente com vibrador. Use
somente pedra (brita) e areia limpas (sem argila ou barro), sem materiais orgânicos (raÍzes, folhas,
gravetos, etc.) e sem grãos que esfarelam quando apertados entre os dedos. A água (doce)
também deve ser limpa, clara e sem impurezas (boa para beber). Qualquer material (água ou areia)
contendo SAL e prejudicial ao concreto
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Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessária para o transpofte
interno á obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.

2.7.

Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum
Sobre as vigas baldrames, deverão ser executadas alvenarias de embasamento com tijolos maciços
assentados com argamassa. Medidas especificadas em projeto e memoria de cálculo.

2.8.

lmpermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo.

As estruturas a serem impermeabilizadas com argamassa rígida devem estar suficientemente
dimensionadas e sem trincas As superfícies a serem revestidas devem estar ásperas e isentas de
partículas soltas.

2.9.

lmpermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre

a

massa.
Sobre os respaldos de alvenaria de embasamento será executada impermeabilização com tinta
betuminosa, conforme instruções do fabricante Será impermeabilizada toda a área das faces
laterais e superior.

2.10.

Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg.
Serão fornecidos os equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços de

aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas, de 20 cm,
com maço de 30 kg e a disposição das sobras.

3.

SUPERESTRUTURA
3.1. Concreto usinado, fck= 25,Ompa
Será utilizado concreto estrutural com resistência característica à compressão (fck) de 25mpa,
resistência esta que deverá ser atingida aos 28 dias, conforme a ABNT, A verificação da
trabalhabilidade será efetuada através de ensaios de consistência (slumptest). Quanto às
verificaçoes de caracterÍsticas dos constituintes e da resistência mecânica, serão obedecidas as

NBR 5732180 e NBR 5738/80 A granulometria do agregado deve ser compatível com as dimensões

da peça e aparência desejada a fim de evitar falhas ou nichos no concreto. Deverá ser efetuados
lançamento e aplicação de concreto em estrutura, com cuidado no transporte e adensamento do
mesmo. Apos o lançamento, o concreto será adensado preferencialmente com vibrador. Use
somente pedra (brita) e areia limpas (sem argila ou barro), sem materiars orgânicos (raízes, folhas,
gravetos, etc.) e sem grãos que esfarelam quando apertados entre os dedos. A água (doce;
também deve ser limpa, clara e sem impurezas (boa para beber) Qualquer material (água ou areia)
contendo SAL é prejudicial ao concreto.
3.2. Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o transporte

interno á obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.
3.3. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500mpa
As barras e fios de aço destinados à armadu.apara concreto armado obedecerão às disposições da

NBR 7480 e a armadura em si, obedecerá ao disposto na NBR 6118. As armaduras devem ser
dobradas e montadas rigorosamente conforme as indicaçÕes do projeto específico. Devem ser
colocadas no interior das formas de modo a se manterem firmes durante o lançamento do concreto,
conservando inalteradas as distâncias das barras entre si e as faces internas das formas. Taxa de
armadura = 80,00 kg/m"
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3.4. Forma plana em compensado para estrutura convenciona!

As formas deverão ser constituídas de modo que o concreto acabado tenha as formas e dimensões
de projetos, estelam de acordo com os alinhamentos, cotas, prumos e apresente uma superfície lisa
e uniforme. Deverão ainda, ser projetadas de modo que sua remoção não cause danos ao concreto,

que comportem o efeito da vibração de adensamento e de carga do concreto, e as variações de
temperatura e umrdade, sem sofrer deformações. A execução das formas deverá atender as
prescrições da NBR 6118/03 Será de exclusiva responsabilidade da contratada a elaboração do
projeto de forma, de seus escoramentos e das necessárias estruturas de sustentação. As escoras
serão de eucalipto com diâmetro aproximado de 10 cm, espaçadas de 50 cm nas vigas e 100 cm
nas lajes. As uniôes das tábuas, folhas de compensados ou chapas metálicas deverão ter juntas de
topo, com perfeito encontro das aresta. A estanqueidade das formas deve ser de modo a não
permitir a fuga de argamassa ou nata de cimento, será garantido a estanqueidade por meio de
justaposição de peças evitando o artifício de calafetagem com papéis, massa, estopa e outros. A
manutenção da estanqueidade será garantida, evitando longa exposição das formas às intempéries
antes das respectivas concretagens. As armaduras serão mantidas afastadas das Íormas por meio
de espaçadores plásticos adequados ou por pastilhas de argamassa posicionadas uniformemente.

providas de escoramento (cimbramento) e contraventamento,
e dispostos de modo a evitar deformações prejudiciais à
estrutura. As dimensões, nivelamento e verticalidade das formas deverão ser verificados
cuidadosamente, desde a montagem e especialmente durante o processo de lançamento do

As formas deverão ser

convenientemente dimensionados

concreto O prazo para desforma será o recomendado pela NBR 6118/2003
3.5.

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica

LT 12 (8+4) e capa

com

concreto de 25Mpa
3.6.

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica

- LT 16 112+41 e capa com

concreto de 25MPa
Durante a montagem e concretagem da laje, deverá ser colocada tábuas apoiadas nas vigas
treliçada, para garantir a segurança dos operários. A quantidade de guias de escoramento e a
distância entre as escoras devem estar de acordo com o projeto de montagem Em função do pe
direito deverá ser assegurado que o travamento e a resistência das escoras estejam satisfatorios.
As escoras devem ser mantidas até a conclusão do telhado. Os escoramentos nunca deverão ser
colocados diretamente sobre o terreno, devendo ser apoiado sobre o contra piso para impedir que
cedam durante a concretagem Os eletrodutos e tubulaçÕes não devem ficar na capa de concreto, e
sim embutrdos no EPS ou dentro das nervuras de travamento. As lajotas ou o EPS deverão ser bem
encaixados com as vigotas. lsto evitará que ocorram problemas de quebra durante a concretagem.
A ferragem negativa deverá ser colocada nas extremidades de cada vigota, sobre a ferragem de
distribuição. A ferragem de distribuição deve ser colocada no sentido contrário ao de montagem da
laje. A montagem da nervura de travamento deverá ser conforme o catálogo do fabricante. Deverá
ser observado no projeto se a identificação das vigotas está de acordo com o local de montagem.
lsto evitará que lajes com mesmo vão e cargas diferentes selam trocadas de lugar Verificar a
limpeza da laje e das fôrmas de vigas e pilares. Limpar todos os pedaços de maderra, isopor ou
qualquer material que possa prejudicar o concreto O escoramento deve permanecer ate o final da
cura, periodo em que o concreto deve ser umedecido. Tempo médio de 21 dias

4.

ELEVAÇÃO

4.1.

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm.
As paredes serão em alvenaria com tijolos furados, alinhamentos, espessuras e alturas indicadas no
projeto Os tilolos deverão ser bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com
argamassa de cimento e areia Os tijolos deverão ser molhados previamente, com assentamento
formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar revestimentos

com excessiva espessura. A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15 mm, depois da
compressão dos tilolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se evitar juntas
abertas ou secas. Executar obrigatoriamente, a amarração da alvenaria na estrutura de concreto e
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nos encontros entre as alvenarias, utilizando-se armaduras longitudinais ("DN %") embutidas na
argamassa de assentamento, a cada 4 fiadas. Na execução das alvenarias deve-se cuidar dos
detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas possam ser perfeitamente assentadas sem cortes
posteriores e prejudiciais a alvenaria.

4.2.

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm.

As paredes serão em alvenaria com tijolos furados, alinhamentos, espessuras e alturas indicadas no
projeto. Os tijolos deverão ser bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com
argamassa de cimento e areia Os tijolos deverão ser molhados previamente, com assentamento
formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar revestimentos
com excessiva espessura. A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15 mm, depois da
compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se evitar juntas
abertas ou secas. Executar obrigatoriamente, a amarração da alvenaria na estrutura de concreto e
nos encontros entre as alvenarias, utilizando-se armaduras longitudinais ("DN %") embutidas na
argamassa de assentamento, a cada 4 fiadas. Na execução das alvenarias deve-se cuidar dos
detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas possam ser perfeitamente assentadas sem cortes
posteriores e prejudiciais a alvenaria.

5.

ESQUADRIAS

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida.
Porta lisa com batente madeira - 70 x 2Í0 cm.
Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm
Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm
Serão instaladas portas de madeira compensada, inclusive batentes, com vãos de 0,70 x 2,10m,
0,80 x 2,10m e 1,10 x2,10m. As portas não deverão apresentar quaisquer defeitos, decorrentes de
manuseio durante o transporte ou armazenamento. Se necessário, fazer ajustes na folha da porta
para encaixe no vão, devendo ser entregue em perfeito funcionamento.

5.5.

Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira.

Serão instaladas portas de madeira lisa comuns, inclusive batentes, com medidas especificadas no
projeto e na memória de cálculo. As portas não deverão apresentar quaisquer defeitos, decorrentes
de manusero durante o transporte ou armazenamento. Se necessário, fazer ajustes na folha da
porta para encaixe no vão. devendo ser entregue em perÍeito funcionamento.

5.6.

Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha.

Serão instaladas nas portas de madeira de acordo com a memória de cálculo, nos locais indicadas
no projeto.

5.7.

Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado.
Serão instaladas nas portas de madeira dos boxes.

5.8.

Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado.
Será instalada a fechadura de centro, para porta de vidro com o máximo de esmero possível, de
acordo com as instruções do fabricante, no local indicado na memória de cálculo e no projeto

5.9.

Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado
Será instalada a contra fechadura de centro, para porta de vidro com

o máximo de esmero
possível, de acordo com as instruçÕes do fabricante, no local indicado na memória de cálculo e no
projeto.

5.10.

Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm
Será instalado nas portas de vidro, conforme projeto com o máximo de esmero possÍvel, de acordo
com as instruções do fabricante, no local indicado na memória de cálculo e no projeto.
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Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm
Vidro temperado incolor de 10 mm

Vidro temperado incolor, cinza ou bronze, com espessura de 10 mm será utilizado na confecção das
portas conforme especificada em projeto e em memória de cálculo. Os vidros a serem utilizados na
obra não deverão apresentar bolhas, dentes, ondulações, ranhuras ou outros defeitos de fabricação

ou cortes (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, cortes em bisel) e

nem

apresentar folga excessiva em relação ao quadro de encaixe.

5.13.

Vidro temperado incolor de 8mm

Vidro temperado incolor, com espessura de 8mm será utilizado na confecção de janelas conforme
especificado em projeto e em memoria de cálculo. Os vidros a serem utilizados na obra não
deverão apresentar bolhas, dentes, ondulaçôes, ranhuras ou outros defeitos de fabricação ou cortes
(beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, cortes em bisel) e nem apresentar folga
excessiva em relação ao quadro de encaixe.

5.14.

Caixilho em alumínio fixo, sob medida
Serão instaladas janelas fixas de alumínio, na porta da entrada principal nas dimensÕes indicadas
no projeto. As esquadrias deverão ser executadas de acordo com as boas normas indicadas para o
servrço, acompanhando os detalhes de projeto. Antes da instalação na alvenaria, deverá haver
fiscalização das peças, não aceitando as que apresentarem defeitos de fabricação ou de transporte.
Fechaduras, dobradiças ou quaisquer outros materiais desta natureza, deverão atender o perfeito
funcionamento das esquadrias, sendo que as ferragens e dobradiças serão cromadas de boa
qualidade.

5.15.

Caixilho em alumínio de correr, sob medida
Serão instaladas janelas de correr de alumÍnio, nos locais e dimensÕes indicadas no projeto. As
esquadrias deverão ser executadas de acordo com as boas normas indicadas para o serviço,
acompanhando os detalhes de projeto. Antes da instalação na alvenaria, deverá haver fiscalização
das peças, não aceitando as que apresentarem defeitos de fabricação ou de transporte
Fechaduras, dobradiças ou quaisquer outros materiais desta natureza, deverão atender o perfeito

funcionamento das esquadrias, sendo que as ferragens

e

dobradiças serão cromadas de boa

qualidade

5.16'Caixilhoemalumíniomaximar,sobmedida,@!9,
Serão instaladas janelas maxim air de alumÍnio, nos locais e dimensÕes indicadas no projeto. As
esquadrias deverão ser executadas de acordo com as boas normas indicadas para o serviço.
acompanhando os detalhes de projeto. Antes da instalação na alvenaria, deverá haver írscalização

das peças, não aceitando as que apresentarem defeitos de fabricação ou de

transporte.
Fechaduras, dobradiças ou quaisquer outros materiais desta natureza, deverão atender o perfeito

funcionamento das esquadrias, sendo que as ferragens

e

dobradiças serão cromadas de boa

qualidade.

6.

REVESTIMENTOS

6.1.

Chapisco.

As superfícies das paredes deverão ser limpas e abundantemente molhadas antes do início dos
revestimentos que deverão ser executados por profissionais habilitados e especializados. Será
empregado chapisco de argamassa cimento e areia em ambos os lados de todas as paredes.

6.2.

Reboco.
Os rebocos só deverão ser iniciados apos a completa pega do emboço, cuja superfície deverá ser
limpa e suficientemente molhada. Os rebocos serão regularlzados à desempenadeira e à regua.
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Deverão ser apresentados perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados a fim
de não apresentar diferenças e descontinuidade.

7.

PISOS

7.1.

Argamassa de regularização e/ou proteção.
Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto, o
item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessâria para o
preparo, lançamento e regularização da argamassa.

7.2.

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-S para área interna com saida para o
exterior,grupo de absorção Blla, resistência química A, assentado com argamassa colante
industrializada.
Antes de iniciar o serviço de assentamento, verificar se todas as instalaçÕes elétricas e hidráulicas

já foram executadas. Será executado o piso cerâmico esmaltado, em toda área indicada no projeto.
O piso deverá ser de fácil limpeza e conservação. Nos pontos de elétrica e hidráulica, as peÇas
devem ser recortadas e nunca quebradas, as bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a
se apresentarem lisas e sem irregularidades Os pisos prontos devem apresentar acabamentos
perfeitos, bem nivelados, com as inclinaçoes e desníveis necessários, conforme projetos.
Deverá ser proibida a passagem sobre os pisos recém-colocados e ou construídos durante três dias
no mínimo ou conforme recomendações do fabricante.

7.3.

Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm.

Será medido pela área de piso reluntado, descontando-se toda

e

qualquer interferência,
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras. O item remunera o fornecimento
de cimento branco não estrutural e a mão-de-obra necessária para os serviços de preparo da pasta
de cimento, aplicação da pasta nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia, ou
frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme exigências das
Normas NBR 9817 e NBR 13753 e recomendaçÕes do fabricante.

7.4.

Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-S para área interna com saída
para o exterior, grupo de absorção Blla, resistência quimica A, assentado com argamassa

colante industrializada.
Será medido por comprimento de rodapé colocado O item remunera o fornecimento de rodapé em
placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A, ou classe extra), conforme norma NBR
1

381

8,

indicado para pisos internos sujeitos

a

lavagem frequente. Remunera também

o

fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução dos
serviços de preparo da argamassa mista de assentamento no traço 1:0,5:5, pasta de cimento para
ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa mista de
assentamento na espessura média de 2,Scm, e o assentamento das peças, conforme exigências
das normas NBR 9817, N8R13816, NBR13817, NBR13818 e recomendações dos fabricantes. Não
remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

7.5.

Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm,
juntas acima de 3 até 5 mm

Será medido por comprimento de rodape rejuntado. O item remunera o fornecimento de argamassa
industrializada flexível para rejunte de juntas, em várias cores, para áreas internas e externas, e
mão-de-obra necessária para os serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas
juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrÍlico, ou
de madeira, e a limpeza das juntas conforme exigências das normas NBR 9817 e NBR 13753 e
recomendaçôes dos fabricantes.
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7.6.

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até20 cm, acabamento polido
Será medido pelo comprimento de solerra e/ou peitoril revestidos com granito. O item remunera o
fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido; ou jateado na espessura de
2,Ocm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária
para o assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e/ou peitoris, com largura até 20 cm;
não remunera o preparo previo da superfície.

8.

COBERTURA

8.1.

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-436, sem pintura.
A execução das estruturas metálicas em geral compõe-se da compatibilização com o projeto dos
sistemas de estruturas metálicas das coberturas projetados, com os tipos perfis, de telhas e demais

componentes dos sistemas especificados nos projetos e neste memorial, com a estrutura em
concreto armado projetada, conferindo-se distâncias de apoios, terças, etc. e adequá-la de acordo
com as recomendações dos fabricantes das telhas, bem como do fornecimento de todos os
materiais necessários, fabricação de peças, acabamentos finais, carga, transporte até o local da
obra. descarga, armazenamento e proteção até a entrega deÍinitiva da obra, incluindo-se todos os
elementos para montagem que se fizerem necessários e toda mão de obra especializada para a sua
perfeita montagem e execução, inclusive tratamentos, acabamentos. Todos os cortes, furações e o
dobramento deverão ser executados com precisão, sendo que não serão tolerados rebarbas, trincas

e outros defeitos. Todo e qualquer material empregado deverão ter seu respectivo Certificado de
Qualidade, tendo em vista garantia solicitada. Todas as peças deverão ter aspecto estetico
agradável sem apresentar mordeduras de maçarico, rebarbas nos furos, etc., não sendo aceitáveis
peças que prejudiquem o conjunto. As juntas deverão ser perfeitas e sem folgas, empenamentos ou
falhas. Não deverão existir nas peças respingos de solda. Não serão aceitas peças deformadas,
com avarias, empenamentos, etc Todos os elementos deverão apresentar-se ao exame visual
limpos, liso, com os cantos retos e alinhado. As superfÍcies não deverão apresentar ondulaçÕes ou
amassados.

8.2.

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com
espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm.

Será executada a cobertura com telha chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal
sendo que serão refugadas todas as telhas ou acessórios com defeitos que comprometam o sistema de

coberturas Deverá ser entregues em perfeitas condiçoes de uso, sanadas eventuais goteiras Todo o
sistema de coberturas deverá ser executado de acordo com todas as recomendações da ABNT bem
como todas as normas e recomendaçôes dos fabricantes dos materiais a serem utilizados, devendo ser

aplicada sempre

a

melhor técnica para todos os trabalhos, garantindo

a

perfeita estabilidade

e

estanqueidade do sistema de coberturas.

8.3.

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada no 24 - corte 0,50m.
O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada no 24, com
largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e

fixação

9.

PINTURA

9.1.

Massa corrida a base de PVA.
Massa corrida PVA para paredes internas - massa niveladora monocomponente à base de
dispersão aquosa, para uso interno e externo. em conformidade à NBR 15348 2006; a execução
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deverá ser feita observando que a superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabão ou bolor antes de qualquer aplicação, Se necessário, amolecer o produto em água potável,
conforme fabricante. Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó.

9.2.

Tinta acrílica em massa, inclusive preparo.
Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou
mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de
pintura a elas destinada A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauçÕes
especiais contra o levantamento de po durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento. Toda vez que uma superfície
estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido
para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte. As pinturas serão executadas de cima para
baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados
deverâo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.
Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfÍcie
à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), ou em outras
superfícies com outro tipo de pintura ou concreto aparente. Nas esquadrias em geral deverão ser
protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies
adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura Na aplicação de
cada tipo de pintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas e empapeladas, para
evrtar respingos Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos
sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. lgual cuidado haverá
entre uma demão de tinta e a massa, convrndo observar um intervalo de 24 horas após cada demão
de massa, ou de acordo com recomendaçoes do fabricante. Só serão aplicadas tintas de primeira
linha de fabricação. Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir
sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de
fábrica, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica. Toda a superfície
pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho
(fosco, semi-fosco, e brilhante).

não destinada

9.3.

Esmalte em superficie de madeira, inclusive preparo.
Deverá ser aplicada a tinta esmalte sobre a madeira seca, lixada e limpa. Deverão ser aplicadas
quantidades de demãos necessárias ate obter uma pintura perfeita em esmalte, nas cores
determinadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal.

9.4.

Epóxi em massa, inclusive preparo
As paredes deverão ser pintadas com tinta epóxi. As parede deverão ser preparada com massa
corrida PVA, em tantas demão até a perfeição Antes da massa corrida haverá selador. O item
remunera o fornecimento de equrpamentos, materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária para

a execução dos serviços de pintura, indicada para áreas internas. Duas demãos de tinta epóxr
brcomponente (componente A e componente B), com pigmentos inibidores de corrosão e alta
resistência química, com acabamento semibrilhante, em várias cores, com espessura final de 250
micrômetros.

10. TNSTALAÇÔES HrDRÁULTCAS
lndependente de estarem indicados ou não em projeto, os equipamentos hidráulicos (metais,
louças, etc.) que por ventura sejam substituídos e instalados deverão atender ao decreto estadual
n" 48 138 de I de outubro de 2 003, no intuito de reduzir o consumo e evitar o desperdício de água
potável.
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Todos os equipamentos economizadores de água ou de baixo consumo deverão ser adquiridos de

fabricantes participantes do PBQPH - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtivldade da
Habitação. As instalaçoes hidráulicas deverão ser executadas de acordo com a NBR 5626
(instalação predial de água fria), NBR 8160 (Esgoto predial). As louças deverão ser brancas e os
metais cromados de boa qualidade.

Os banheiros para pessoas portadoras de necessidades especiais devem ter suas instalaçôes
conforme a ABNT NBR 9050.

10.1.

Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4'

Será executada a entrada de água com abrrgo e registro de gaveta, no local indicado no projeto.
O item remunera o fornecimento dos materiais para a execução do abrigo e cavalete constituÍdo
por: registro de gaveta amarelo 3Á",tubo e conexões de ferro galvanizado deYo" para a execução do
cavalete; alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com chapisco, emboço, reboco e pintura com

tinta a cal, base em concreto simples e laje de cobertura em concreto armado, ambos com
acabamento alisado a colher; porta em chapa de ferro no16 de 85x65cm, incluindo ferragens,
pintura grafite, com tratamento anticorrosivo e a mão-de-obra necessária á execução de abrigo,
instalação do cavalete, limpeza e apiloamento do terreno.

10.2. Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'
Válvula de descarga, com registro próprio, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de
11/2, instalada nos locais conforme indicado no projeto de hidráulica. Será instalada a válvula
conforme instruções do fabricante.

10.3.

Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros
Será medido por unidade de reservatório instalado. O item remunera o fornecimento de reservatório
com capacidade de 500 litros destinado ao armazenamento de água, constituído por: corpo
cilíndrico em poliéster reforçado com fibra de vidro, acabamento interno liso para evitar

o

crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa superior de encaixe ou alçapão para inspeção,

furações para. entrada

e saída e ladrão e a mão-de-obra necessária para o transporte

interno,

assentamento e instalação completa do reservatório.

10.4. Torneira de boia, DN= 3/4
Deverá ser instalado no reservatório, será de fabricação perfeita, a peça não poderá apresentar
defeitos; as peças moveis perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerado empeno,
vazamento

10.5.

Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, Dlrl= 3/4'- linha especial
Será de fabricação perfeita, a peça não poderá apresentar defeitos de fundição ou usinagem; as
peças móveis perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerado empeno, vazamento,
defeitos na película de recobrimento, especialmente falta de aderência com a superfície de base.

10.6,

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canoplâ, DN= 3/4'- linha especial
Será de fabricação perÍeita, a peça não poderá apresentar defeitos de fundição ou usinagem; as
peças móveis perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerado empeno, vazamento,
defeitos na pelÍcula de recobrimento, especialmente falta de aderência com a superfície de base.

10.7. Registro de gaveta em latão fundido cromado com canoplâ, DN= 1 112' - linha especial
Será de fabricação perfeita, a peça não poderá apresentar deÍeitos de fundição ou usinagem; as
peças moveis perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerado empeno, vazamento,
defeitos na película de recobrimento, especialmente falta de aderência com a superfície de base.

10.8.

Chuveiro elétrico de 5.500 W I 220 V em PVC
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í0.9.

Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros
Bacia sifonada em louça sem tampa, com as características: funcionamento do sifonamento com
volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R. ), e com todos os requisitos considerados,
volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas,
remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico,
respingos de água, e transporte de sólidos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Tubo de
ligação em latão com canopla, acabamento cromado e paraíusos niquelados com acabamento
cromado.

10.10. Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6
litros
Bacia sifonada em louça sem tampa, para pessoas com mobilidade reduzida, com as
características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros
( categoria V.D R. ), e com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por
descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta,
lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e
transporte de solidos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat
( PBOP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099 Tubo de ligação em latão com
canopla, acabamento cromado e parafusos niquelados com acabamento cromado.

10.11. Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço
inoxidável de 1 112'x 800 mm
Deverão ser instaladas barras de apoio em tubo de aço inoxidável de
PNE, nas dimensôes e locais indicados no projeto

1lz x 500 mm, no banheiro

10.'12. Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de
aluminio acabamento com pintura epóxi
Deverão ser instaladas barras de proteção em tubo de aço inoxidável de 1 Yz x 500 mm, no
banheiro PNE, nas dimensÕes e locais indicados no projeto.

10.13. Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão
cromado, DN=1/2'
Será instalada a torneira

de mesa para lavatório, conforme indicado no projeto,

seguindo

recomendações do fabricante.

10.14. Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida
Será instalado o lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida
no local indicado no projeto, seguindo as indicaçôes do fabricante, as normas de acessibilidade
Não devendo apresentar nenhum defeito.

10.15. Lavatório de louça sem coluna
Será instalado o lavatório sem coluna no local indicado no projeto, seguindo as indicações do
fabricante. Não devendo apresentar nenhum defeito.

10.16. Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2'
Será de fabricação perfeita, a peça não poderá apresentar defeitos de fundição ou usinagem; as
peças móveis perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerado empeno, vazamento,
defeitos na película de recobrimento, especialmente falta de aderência com a superfície de base

10.17. Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado
Será instalada a torneira de mesa para lavatorio, conforme indicado no projeto, seguindo
recomendações do fabricante.
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10.18. Engate flexivel de PVC DN= 1/2'
Engateflexível de PVC DN= 1/2', será utilizado na instalação da rede de água, ligando os pontos de
saÍda da água.

10.19. Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões
O tubo de PVC rígido água fria DN 25 mm, será utilizado na instalação da rede de água, ligando os
pontos de entrada e saída da água.
10.20. Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões
O tubo de PVC rígido água fria DN 50 mm, será utilizado na instalação da rede de água, ligando os
pontos de entrada e saída da água.
10.21. Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm
A cuba deverá ser instalada nas bancadas conforme definição em projeto, seguindo as normas
técnicas pertinentes

10.22. Tampo/bancada em granito, com Írontão, espessura de 2 cm, acabamento polido
As bancadas indicadas deverão ser em granito, branco polar, polido, espessura mínima de 3cm,
fixadas sobre mãos francesas em perfis de aço, com dimensoes e detalhes conforme Projeto
Arquitetônico.

10.23. Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 50mm, inclusive conexões
Deverá ser de PVC rígido branco tipo ponta para os tubos e bolsa para as conexões dotadas de
virola para lunta elástica com anel de borracha. O tubo de PVC rígido branco DN=5Omm, será
utilizado na instalação de rede de esgoto ligando os pontos de entrada e saída.

10.24. Tubo de PVG rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 75mm, inclusive conexões
Deverá ser de PVC rígido branco tipo ponta para os tubos e bolsa para as conexões dotadas de
virola para junta elástica com anel de borracha. O tubo de PVC rígido branco DN=7Smm, será
utilizado na instalação de rede de esgoto ligando os pontos de entrada e saída.

10.25. Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN=100 mm, inclusive conexões
Deverá ser de PVC rígido branco tipo ponta para os tubos e bolsa para as conexÕes dotadas de
virola para lunta elástica com anel de borracha O tubo de PVC rígido branco DN=100mm, será
utilizado na instalação de rede de esgoto ligando os pontos de entrada e saÍda.

10.26. Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha
Será instalado a Caixa sifonada de PVC rigido nas dimensões de 150 x 150 x 50 mm, inclusa

a

grelha

.

Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm
instalada
Será
a caixa de em alvenaria, no local a ser definido na execução seguindo as normas
10.27

técnicas pertinentes.

10.28. Tanque de louça sem coluna de 30 litros
Será instalado o tanque de louça, no local indicado no projeto, seguindo as instruções do fabricante
e as boas normas técnicas.

10.29. Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'
Será instalada a torneira curta, no tanque, seguindo recomendações do fabricante.
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11. TNSTALAÇôrs euÉtnrcRs
As instalaçoes elétricas deverão ser executadas de acordo com a NBR 5410 (instalaçoes elétricas
prediais de baixa tensão) e manuais da empresa concessionária de energia elétrica, que presta
serviços ao município. Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e
firmemente ligados ás estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto
mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

11.1.
11.2.

Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m
Cabo de cobre de 2,5 mm2, isolamento 750 V - isolação em PVC 70'C
Cuidados preliminares antes da instalação do cabo; não executar o lançamento dos cabos sem
antes estarem concluídos os serviços da obra civil, como acabamentos de paredes, coberturas e
pisos; impermeabilização ou telhamento da cobertura; colocação das portas, janelas e vedaçôes
(que impeçam a penetração de chuva), não permitir a instalação de condutores sem a proteção de
condutos em geral (eletrodutos, calhas, perÍilados e etc.); caixa de derivação, passagem ou ligação,
convenientemente limpa e seca internamente, quer a instalação seja embutida e aparente.

11.3.

Cabo de cobre de 4 mm2, isolamento 750 V - isolação em PVC 70"C
Cuidados preliminares antes da instalação do cabo; não executar o lançamento dos cabos sem
antes estarem concluídos os serviços da obra civil. como acabamentos de paredes, coberturas e
pisos; impermeabilização ou telhamento da cobertura; colocação das portas, janelas e vedaçoes
(que impeçam a penetração de chuva), não permitir a instalação de condutores sem a proteção de
condutos em geral (eletrodutos, calhas, perfilados e etc.); caixa de derivação, passagem ou ligação,
convenientemente limpa e seca internamente, quer a instalação seja embutida e aparente.

11.4.

Cabo de cobre de 6 mm2, isolamento 750 V - isolação em PVC 70"C
Cuidados preliminares antes da instalação do cabo; não executar o lançamento dos cabos sem
antes estarem concluídos os serviços da obra civil, como acabamentos de paredes, coberturas e
pisos; impermeabilização ou telhamento da cobertura; colocação das portas, janelas e vedações
(que impeçam a penetração de chuva), não permitir a instalação de condutores sem a proteção de
condutos em geral (eletrodutos, calhas, perfilados e etc.); caixa de derivação, passagem ou ligação,
convenientemente limpa e seca internamente, quer a instalação seja embutida e aparente.

11.5.

Cabo de cobre flexível de 16 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90"C
Cuidados prelimrnares antes da instalação do cabo; não executar o lançamento dos cabos sem
antes estarem concluidos os serviços da obra civrl, como acabamentos de paredes, coberturas e
pisos; impermeabilização ou telhamento da cobertura; colocação das portas, .lanelas e vedaçÕes
(que impeçam a penetração de chuva), não permitir a instalação de condutores sem a proteção de
condutos em geral (eletrodutos, calhas, perfilados e etc.); caixa de derivação, passagem ou ligação,
convenientemente limpa e seca internamente, quer a instalação seja embutida e aparente,

11.6.

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A sem componentes
O quadro universal será de embutir, nele serão instalados até 16 disjuntores em caixa moldado,
com amparagem e especificaçÕes conforme projeto, na edificação. O quadro de distribuição deverá
ser devidamente identificado, de forma definitiva e duradoura, com a relação do número dos
circuitos e o equipamento equivalente.

11.7.

Disjuntor termomagnético, tripolar 2201380 V, corrente de 60 A até 100 A
Os disjuntores dos circuitos de distribuição serão termomagnéticos - norma DlN, bipolar Os
disjuntores possuirão dispositivos para proteção térmica (rele termico) contra sobrecarga e
eletromagnética (relé eletromagnético) contra curto-circuito. Os disjuntores estão ligados junto aos
centros de distribuição distribuídos conforme Projeto. Os disjuntores são de padrão Nema e sua
disposição deve ser de acordo com o diagrama trifilar, em planta, observando o balanceamento de

fases. A dimensão mínima dos barramentos, em capacidade de condução de corrente, também está
anotada em planta, nos quadros de carga.
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11.8.

Disjuntor termomagnético, bipola r 2201380 V, corrente de 10 A até 50 A
Os disjuntores dos circuitos de distribuição serão termomagnéticos - norma DlN, bipolar. Os
disjuntores possuirão dispositivos para proteção térmica (rele termico) contra sobrecarga e
eletromagnética (relé eletromagnético) contra curto-circuito. Os disjuntores estão ligados junto aos
centros de distribuição distribuídos conforme Projeto. Os disjuntores são de padrão Nema e sua
disposição deve ser de acordo com o diagrama trifilar, em planta, observando o balanceamento de

fases. A dimensão mínima dos barramentos, em capacidade de condução de corrente, tambem está
anotada em planta, nos quadros de carga.

í1.9. Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm
Para instalaçôes embutidas em lajes ou paredes devem ser conforme a Norma ABNT NBR 15465,
última versão, flexível, corrugado reforçado, resistência diametral dos eletrodutos: carga até 750 N /
5 cm, com acessorios, devem ser constituídos por cloreto de polivinil (PVC) não plastificado, devem
ter cor uniforme, sendo permitida, entretanto, uma variação de nuance, devido a naturais diferenças
de cor da matéria prima. Para instalaçoes embutidas em piso, em área interna e externa devem ser
conforme a Norma ABNT NBR 13897 e Norma ABNT NBR 13898, corrugado helicoidal, flexível,
isolante e resistente a agentes químicos e constituÍdos por polietileno de alta densidade (PEAD).
Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a não deixar rebarbas e
outros elementos capazes de daniÍicar a isolação dos condutores no momento da enfiaçâo. Deixar
no interior dos eletrodutos, provisoriamente, arame recozido para servir de guia á enfiação, inclusive
nas tubulaçoes secas

11.10. Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios
Para instalações embutidas em lajes ou paredes devem ser conforme a Norma ABNT NBR 15465
última versão, flexivel, corrugado reforçado, resistência diametral dos eletrodutos: carga até 750 N /
5 cm, com acessorios, devem ser constituídos por cloreto de polivinil (PVC) não plastificado, devem
ter cor uniforme, sendo permitida, entretanto, uma variação de nuance, devido a naturais diferenças
de cor da matéria prima. Para instalações embutidas em piso, em área interna e externa devem ser
conforme a Norma ABNT NBR 13897 e Norma ABNT NBR 13898, corrugado helicoidal, flexível,
rsolante e resistente a agentes quimicos e constituídos por polietileno de alta densidade (PEAD)
Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a não derxar rebarbas e
outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da enfiação. Deixar
no interior dos eletrodutos, provisoriamente, arame recozido para servir de guia á enfiação, inclusive
nas tubulaçÕes secas.

'|.1.11. Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de
3350 3700 lm, potência de 31 a 37 W
As luminarias deverão ser instaladas seguindo as normas técnicas pertinentes e as boas praticas de
execução

11.12. Luminária blindada tipo arandela de

45o e 90o, para lâmpada LED
As luminárias serão instaladas nas paredes externas, seguindo as normas técnicas pertinentes.

11.13. Lâmpada LED 13,5W, com base E-27,1400 até 15101m
As lampadas deverão ser instaladas seguindo as normas técnicas pertinentes e as boas praticas de
execução.

11.14. lnterruptor com 1 tecla simples e placa
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A localização, o dimensionamento e o tipo de interruptor deverão estar de acordo com o projeto de
elétrica. lnstalar a 'l ,10m do piso acabado, quando localizado próximo de portas deverá ficar 0,10m
do batente/guarnição, ao lado da fechadura.

11.15. Caixa em PVC de 4'x2'
lnstalar de modo a facilitar os serviços de manutenção do sistema e de forma a garantir a perfeita
continuidade eletrica. lnstalar todas as caixas de modo a manter a horizontalidade, o perfeito
alinhamento e o nivelamento com a parede e entre si.

11.16. Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V
A localização, o dimensionamento e o tipo de tomada deverão estar de acordo com o projeto
eletrico. Alturas típicas de instalação: tomada alla 2,20m, tomada media 1,10m e tomada baixa
0,30m

1'|..17. Caixa de medição tipo ll (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias
A caixa de medição deverá ser instalada seguindo as normas técnicas pertinentes em conformidade
com as exigencias da concessionaria local, e as boas praticas de execuçáo.

12. CALÇADA

12.1.

Lastro de pedra britada.

Será executado um lastro de brita no2 apiloada manualmente no fundo da vala, com medidas
especificadas na memória de cálculo, antes da execução do piso, para evitar que o concreto entre
em contato direto com a terra, evitando que a mesma perca as suas propriedades.

12.2.

Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa
Será executado o piso com concreto estrutural FCK=20mpa, incluso juntas de dilatação em
poliuretano, seguindo as instruções do fabricante, não aceitando a obra se apresentar defeitos.

13. SERV!ÇOS COMPLEMENTARES

í3.1. Limpeza final da obra.
Usar para

a

limpeza, de modo geral. água

e sabão neutro; o uso do detergente, solventes

e

removedores químicos devem ser restritos e feitos de modo a não causar danos a superfícies ou
peças. Todos os resptngos de tintas, argamassas, óleos, graxas e sujeiras em geral devem ser

raspados e limpos. Os pisos cimentados e cerâmicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc.
devem ser lavados totalmente, observando que cerâmicas com PEI 1,2 e 3 são sensíveis aos
ácidos e cerâmicos PEI 4 e 5 aceitam uma solução de 1 parte de ácido muriático para 20 partes de
água; pasttlhas de vidro, azulejos, vidros aparelhos sanitários não devem ser limpos com
saponáceos, escovas e buchas que podem riscar a superfície; nos pisos vinílicos, utilizar somente
pano úmido e sabão neutro, sendo vedado o uso de produto á base de derivados de petróleo
(querosene, gasolina, solvente e outros). Não utilizar ácido para a limpeza dos pisos de mosaico
português para não descolori-lo. Superfície de madeira envernizadas não devem ser limpas com
produtos á base de solventes. Pisos de assoalho e tacos de madeira devem durante os 30 primeiros

dias apos

a

aplicação do verniz utilizar apenas pano seco ou vassoura pata

a

limpeza, sem

utilização de pano úmido. Após 30 dias, a limpeza poderá ser feita com vassoura ou pano úmido, e
no caso de suleira de difícil remoção ou gorduras, utilizar água com detergente. As ferragens
cromadas em geral, devem ser limpas com removedor adequado e nunca com abrasivos, palhas de

aço e saponáceos, e após a limpeza devem ser polidas com flanela seca. O entulho, restos de
materiais, andaimes e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos da
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a obra deverá apresentar-se

completamente limpa,

pronta para utilização.

lrapuã, 12 de fevereiro de 2020.
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