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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO 

PINHEIRINHO SEGUNDA ETAPA 

ÁREA: 952,27m²  

PROPRIETÁRIO: Município de Guaporé - RS.  

LOCAL: Rua Euclides da Cunha, s/n, Bairro Pinheirinho, Guaporé/RS. 

 

GENERALIDADES:  

  

OBJETIVO  

 

Este memorial descritivo tem a finalidade de descrever e especificar os serviços e 

materiais a serem utilizados na ampliação e reforma de quadra esportiva no bairro 

Pinheirinho segunda etapa. Todos os projetos e serviços pertinentes deverão atender as boas 

técnicas da construção e devem estar de acordo com o memorial descritivo, planilha 

orçamentária e/ou projeto arquitetônico. 

 

PROJETO  

 

O presente projeto tem o intuito de dar continuidade a primeira etapa da ampliação e 

reforma da quadra esportiva localizada no bairro pinheirinho, em Guaporé/RS, 

contemplando: 

-Banheiro Coletivo Masculino; 

-Banheiro Coletivo Feminino; 

-Banheiro PCD Unissex; 

-Copa; 

-Cozinha; 

-2 Churrasqueiras 

 

RESPONSABILIDADES E GARANTIAS  

 

 O exequente assumirá integral responsabilidade pela eficiência dos serviços 

executados, de acordo com a documentação técnica fornecida, bem como por 

quaisquer danos eventualmente decorrentes da realização dos trabalhos.  

 O exequente será responsável pela garantia da obra nos termos e prazos estabelecidos 

pela legislação.  
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 A garantia de que trata o parágrafo anterior também se aplica aos materiais utilizados 

e equipamentos instalados, devendo o exequente tomar as medidas necessárias para 

corrigir eventuais defeitos ou arcar com sua substituição caso não apresentem o 

desempenho e a durabilidade mínima exigidos.  

 O exequente assumirá a integral responsabilidade e garantia por qualquer 

modificação ou alteração de projeto.  

 A responsabilidade e garantia de que trata o item anterior inclui, não somente a 

estabilidade e segurança da obra, como também as consequências advindas destas 

modificações e variantes sob os pontos de vista do acabamento, aspecto estético, 

durabilidade e adequação às finalidades da edificação.  

 O contratante deverá exigir da empresa exequente cumprimento de todas as normas 

de segurança necessárias para o prosseguimento correto da obra.  

 Todos os serviços a serem executados pela empresa vencedora da Licitação Pública, 

serão fiscalizados pelo engenheiro responsável técnico do Município de Guaporé, 

devidamente habilitado pelo CREA-RS e pelo Órgão de Fiscalização Municipal. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMIARES:   

 

1.01. PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO: A placa da obra 

será em chapa de aço galvanizado, com dimensões de 2,4 x 1,2m. Será colocada no 

alinhamento do terreno, colocada em suporte adequado. No mesmo suporte, a empreiteira 

afixará as demais placas exigidas pela legislação em vigor.  

 

1.02. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2,00M – 2 UTILIZAÇÕES: 

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário das 

peças de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete 

(peça de madeira); O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este 

procedimento; Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, formando um “L”; 

Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do 

gabarito; No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; Em seguida, é feita 

a pintura da tábua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do topo (“L”). 

 

2. SUPERESTRUTURA:   

2.1. LAJE: 

2.1.1. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
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UTILIZANDO AÇO CA-60 DE D=5,0MM - MONTAGEM: Com as barras já cortadas 

e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame 

recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento 

de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 

indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente 

risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

2.1.2. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50, D=6,3MM - MONTAGEM: Com as barras já cortadas e 

dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, 

respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 

máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado 

em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 

deslocamento durante a concretagem. 

 

2.1.3. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50, D=8,0MM - MONTAGEM: Com as barras já cortadas e 

dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, 

respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 

máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado 

em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 

deslocamento durante a concretagem. 

 

2.1.4. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50, D=10,0MM - MONTAGEM: Com as barras já cortadas e 

dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, 

respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 

máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado 

em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 

deslocamento durante a concretagem. 

 

2.1.5. CONCRETAGENS DE VIGAS E LAJES, FCK=25MPA, COM USO DE 

BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL 

A 20M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ADAPTADO DE 

SINAPI 92723): Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 

a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente 

instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, 
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caixas de elétrica e outros); Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos 

elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de 

estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; Verificar se a 

resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 

concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início 

de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – 

verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; Após a verificação da 

trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da 

resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-

lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 

embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; Adensar o concreto de 

forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-

se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; 

Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje; O acabamento 

final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme; Enquanto a 

superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água potável. 

 

2.1.6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ 

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES: Posicionar as escoras metálicas, as longarinas e as travessas conforme 

projeto de fôrmas; Distribuir os painéis do assoalho sobre as longarinas, prevendo as faixas 

de escoramento residual; Conferir o nível dos painéis do assoalho fazendo os ajustes por 

meio de ajustes nos telescópios das escoras; Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante 

com broxa ou spray em toda a face exposta da fôrma; Promover a retirada das fôrmas 

somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme 

NBR 14931:2004; Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma 

adequada para impedir o empenamento. 

 

2.2. VIGAS: 

2.2.1. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM: Com as barras 

já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com 

arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com 

afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 

mínimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

2.2.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
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OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM: Com as barras 

já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com 

arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com 

afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 

mínimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

2.2.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM: Com as barras 

já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com 

arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com 

afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 

mínimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

2.2.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM: Com as 

barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 

com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com 

afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 

mínimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

2.2.5. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM: Com as 

barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 

com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com 

afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 

mínimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

2.2.6. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM - MONTAGEM: Com as 

barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 

com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com 

afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 
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mínimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

2.2.7. CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25MPA, COM USO DE BOMBA, 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ADAPTADO DE SINAPI 

96557): Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas 

as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente 

instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, 

caixas de elétrica e outros); Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos 

elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de 

estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; Verificar se a 

resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 

concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início 

de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – 

verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; Após a verificação da 

trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da 

resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-

lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 

embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; Adensar o concreto de 

forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-

se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; 

Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje; O acabamento 

final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme; Enquanto a 

superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água potável. 

 

2.2.8. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES: Em todas as esquadrias serão executadas 

vergas em concreto armado com transpasse lateral de 20cm, 10cm de altura e 15cm de 

espessura. Execução: Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares, 

providenciando apoios intermediários com escoras em madeira, de acordo com o indicado 

no projeto; Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que 

não ocorram folgas (verificar prumo e nível); Fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-

se pregos de cabeça dupla em cada gravata, para travar o conjunto e facilitar a desfôrma; 

Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da 

fôrma; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma; Promover a 

retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural (laterais e fundo 

respectivamente) somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as 

cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e 

armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento. 
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2.3. VERGAS E CONTRAVERGAS 

 

2.3.1. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 

1,5M DE VÃO: Tendo em vista que este item contempla janelas instaladas em parede 

existente, e levando em consideração o fato da referida parede ser feita por uma metodologia 

não verificável em norma, ou seja, alvenaria com tijolo maciço, armada em algumas regiões, 

foi considerada verga em toda a parede que contém as referidas janelas. Execução: Aplicar 

desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; Fixar a fôrma nas 

laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que 

sustentarão a peça; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; 

Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; Concretar as 

vergas; Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência 

suficiente para suportar as cargas. 
 

2.3.2. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 

MAIS DE 1,5M DE VÃO: Em todas as esquadrias serão executadas vergas em concreto 

armado com transpasse lateral de 20cm, 10cm de altura e 15cm de espessura. Existem casos 

que as janelas ficam próximas a pilares, fazendo com que a distância de 20cm não seja 

alcançada, nestes casos o traspasse da verga será menor que os 20cm. Execução: Aplicar 

desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; Fixar a fôrma nas 

laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que 

sustentarão a peça; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; 

Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; Concretar as 

vergas; Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência 

suficiente para suportar as cargas. 

 

2.3.3. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS 

DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO: Tendo em vista que este item contempla janelas 

instaladas em parede existente, e levando em consideração o fato da referida parede ser feita 

por uma metodologia não verificável em norma, ou seja, alvenaria com tijolo maciço, 

armada em algumas regiões, foi considerada verga em toda a parede que contém as referidas 

janelas. Execução: Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o 

concreto; Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada; Conferir posicionamento, 

rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; Posicionar a armadura com espaçadores para 

garantir o cobrimento mínimo; Concretar as contravergas. 

 

2.3.4. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS 

DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO: Em todas as esquadrias serão executadas 

contravergas em concreto armado com transpasse lateral de 20cm, 10cm de altura e 15cm 

de espessura. Existem casos que as janelas ficam próximas a pilares fazendo com que a 
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distância de 20cm não seja alcançada, nestes casos o traspasse da verga será menor que os 

20cm. Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; Fixar a 

fôrma nas laterais da alvenaria já elevada; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade 

e prumo da fôrma; Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento 

mínimo; Concretar as contravergas; 

 

2.3.5. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 

ATÉ 1,5M DE VÃO: Em todas as portas serão executadas vergas em concreto armado com 

transpasse lateral de 20cm, 10cm de altura e 15cm de espessura.  Existem casos que as portas 

ficam próximas a pilares, fazendo com que a distância de 20cm não seja alcançada, nestes 

casos o traspasse da verga será menor que os 20cm. Aplicar desmoldante na área de fôrma 

que ficará em contato com o concreto; Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e 

executar o escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça; Conferir 

posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; Posicionar a armadura com 

espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; Concretar as vergas; Promover a retirada 

das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas. 

 

2.4. PILARES 

2.4.1. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM: Com as barras 

já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com 

arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com 

afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 

mínimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

2.4.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0MM - MONTAGEM: Com as 

barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 

com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com 

afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 

mínimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

2.4.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5MM - MONTAGEM: Com as 
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barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 

com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com 

afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 

mínimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

2.4.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0MM - MONTAGEM: Com as 

barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 

com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com 

afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 

mínimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

2.4.5. CONCRETAGEM DE PILARES, FCKC=25MPA, COM USO DE BOMBA 

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOSR OU IGUAL A 

0,25M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO: Antes do lançamento 

do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto 

estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos 

para introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); Assegurar-

se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade 

etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a 

evitar a fuga de pasta de cimento; Verificar se a resistência característica e/ou o traço 

declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade 

especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo 

decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota 

Fiscal / documento de entrega; Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / 

“slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do 

concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de 

imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente 

envolvidos na massa de concreto; Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 

14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que 

venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; Conferir o prumo dos pilares 

ao final da execução. 

 

2.4.6. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM: A partir dos eixos de referência 

considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando 

medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros 

dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes; 

Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho; 
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Conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico; - Sobre a 

superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma; 

Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da fôrma de 

pilar e realizar a fixação entre as gravatas, de modo a garantir as dimensões durante o 

lançamento d o concreto; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da 

fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas; Promover a 

retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o 

concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; 

Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para 

impedir o empenamento. 

 

3. ALVENARIA 

3.0.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA: Posicionar os dispositivos de 

amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto e fixá-los com uso de 

resina epóxi; Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das 

faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para 

demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; Elevação da alvenaria – 

assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, 

formando-se dois cordões contínuos; Execução de vergas e contravergas concomitante com 

a elevação da alvenaria. 

 

3.0.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 1,5X19X19CM (ESPESSURA DE 11,5CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL: Posicionar os dispositivos de 

amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de acordo com as especificações do 

projeto e fixá-las com fincapino; Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de 

referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento 

dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; Elevação 

da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta 

ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; Execução de vergas e contravergas 

concomitante com a elevação da alvenaria. 

 

3.0.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA: Posicionar os dispositivos de 

amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de acordo com as especificações do 
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projeto e fixá-las com fincapino; Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de 

referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento 

dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; Elevação 

da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta 

ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; Execução de vergas e contravergas 

concomitante com a elevação da alvenaria. 

 

3.0.4. DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO 

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS: Medir e cortar as placas, se necessário; Marcar na parede a 

posição da abertura; Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e 

talhadeira; Posicionar (sem fixar) a placa na parede; Marcar no piso a abertura; Cortar o piso 

com serra circular e retirar resíduos com talhadeira; Aplicar argamassa nas aberturas de 

parede e piso e fixar a divisória; Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte; Cortar 

o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira; Aplicar o adesivo plástico para 

a fixação da testeira na placa; Aplicar argamassa na abertura do piso e fixar testeira; Retirar 

o excesso de argamassa e adesivo. 

 

4. ESQUADRIAS 

4.1. PORTAS 

4.1.1. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO: Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no 

esquadro; Pregar a travessa nos dois montantes; Pregar os sarrafos utilizados como travas 

nos dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os 

lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura; Conferir se o vão deixado pela obra 

está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo 

como nas laterais do vão; Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, 

formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada 

montante; Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, 

formando uma camada de proteção; Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento 

do marco no interior do vão; Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, 

nível e alinhamento do marco com a face da parede; Preencher com argamassa toda a 

extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com 

consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão; 

No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os 

espaços com argamassa “farofa”; Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho 

correspondente do alizar com pequena folga; Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 

45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente; 
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Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o 

excedente; Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-

la exatamente no topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva; Encaixar na 

peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar 

com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada; Promover o 

corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar os 

alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior; 

Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser 

ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno 

do marco / batente e de 8mm em relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se 

necessários, devem ser feitos com plaina. 

 

4.1.2. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

PUXADOR TUBULAR, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

(ADAPTADO DE SINAPI 90850): Utilizar gabarito para portas nas dimensões 

especificadas devidamente no esquadro; Pregar a travessa nos dois montantes; Pregar os 

sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares 

aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura; Conferir 

se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga 

de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão; Em cinco posições equi-espaçadas ao longo 

dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em 

diagonal, dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante; Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa 

do marco, formando uma camada de proteção; Colocar calços de madeira para apoio e 

posicionamento do marco no interior do vão; Conferir sentido de abertura da porta, cota da 

soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face da parede; Preencher com 

argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve ser 

aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o 

contorno do vão; No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira 

e preencher os espaços com argamassa “farofa”; Medir a travessa superior do marco e 

recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga; Com auxílio de gabarito, 

executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que guarnecerá o topo 

do marco / batente; Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente; Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente 

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover a fixação 

definitiva; Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua 

posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça 

pré-fixada; Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos 

montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, 

iniciando pela peça superior; Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar 
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(riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 

mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação ao nível final do 

piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina. 

 

4.1.3. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Utilizar gabarito para portas nas 

dimensões especificadas devidamente no esquadro; Pregar a travessa nos dois montantes; 

Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos 

perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da 

estrutura; Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, 

com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão; Em cinco posições 

equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com broca de 3mm 

e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm 

tanto do topo como da base de cada montante; Aplicar uma demão de emulsão betuminosa 

a frio na face externa do marco, formando uma camada de proteção; Colocar calços de 

madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão; Conferir sentido de 

abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face da parede; 

Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a 

argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada 

entre o marco e o contorno do vão; No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os 

calços de madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”; Medir a travessa superior 

do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga; Com auxílio de 

gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que guarnecerá 

o topo do marco / batente; Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes 

dos batentes e serrar o excedente; Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente 

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover a fixação 

definitiva; Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua 

posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça 

pré-fixada; Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos 

montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, 

iniciando pela peça superior; Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar 

(riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 

mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação ao nível final do 

piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina. 

 

4.1.4. FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Na borda vertical da folha de porta, 

oposta à borda das dobradiças, demarcar a altura em que será instalada a fechadura, com 

base na posição da maçaneta; Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar 
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com lápis a altura (em cima e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para 

instalação da maçaneta e do cilindro; A partir da borda, na posição anteriormente demarcada, 

com o auxílio de furadeira e formão bem afiado, executar a cavidade onde será embutido o 

corpo da fechadura; em seguida, a partir das capas da folha de porta, introduzir nos locais 

previamente demarcados as cavidades que abrigarão a maçaneta e o cilindro da fechadura; 

Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa; 

mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente; Retirar a 

fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, os rebaixos na folha de porta e no 

batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura, respectivamente; 

Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingüeta e do trinco da 

fechadura, utilizando furadeira e formão bem afiado; Parafusar o corpo da fechadura e a 

contra-testa; Posicionar a maçaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar 

com parafusos; Travar a maçaneta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto. 

 

4.1.5. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM: 

Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; Espalhar a argamassa colante com 

desempenadeira dentada sobre o local de assentamento; Com o lado liso da desempenadeira, 

aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito; Assentar a peça no lugar 

marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação. 

 

4.2. JANELAS 

4.2.1. JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (ADAPTADO DE SINAPI 94559): Manter folga em torno de 3 cm entre 

todo o contorno do quadro da janela e o vão presente na alvenaria; Introduzir no contorno 

do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, observando a posição e o 

tamanho adequados; Com auxílio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos 

montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos 

nichos escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco em todo o contorno do vão, inclusive no 

interior dos nichos mencionados; Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das 

travessas inferior e superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; 

Com auxílio de calços de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar a 

esquadria no vão, mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e 

alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de 

fachada); Facear o quadro da janela com taliscas que delimitarão a espessura do revestimento 

interno da parede, e imobilizá-la com as cunhas de madeira, após cuidadosa conferência da 

posição em relação à face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da 

esquadria; Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as 
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grapas (“chumbamento com argamassa”); Após secagem do chumbamento, retirar as cunhas 

de madeira e preencher com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno 

do quadro; Após cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no 

contorno da janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu 

perfeito funcionamento. 

 

4.2.2. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALISAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 

Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do 

contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na 

base; Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, 

marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente; Aplicar 

material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; Posicionar a 

esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material vedante; Aparafusar 

a esquadria no contramarco; Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos 

trilhos e testar seu funcionamento; Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar 

os alizares / guarnições de acabamento no perímetro da janela. 

 

4.2.3. CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Manter folga em torno de 2 cm entre todo o 

contorno do contramarco e o vão presente na alvenaria; Introduzir no contorno do vão os 

nichos onde serão chumbadas as grapas do contramarco, observando a posição e o tamanho 

adequados; Aplicar chapisco em todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos 

escarificados na alvenaria; Com auxílio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas no 

contramarco, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos mencionados; Com 

auxílio de calços de madeira, instalados na base e nas laterais, posicionar o contramarco no 

vão, mantendo nivelamento com contramarcos laterais do mesmo pavimento e alinhamento 

com contramarcos da respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada); 

Facear o contramarco com taliscas que delimitarão a espessura do revestimento interno da 

parede, e imobilizá-lo com as cunhas de madeira após cuidadosa conferência da posição em 

relação à face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento; Preencher com 

argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas (“chumbamento 

com argamassa”); Após secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher 

com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do contramarco; Após 

cura e secagem da argamassa de chumbamento, limpar bem o contramarco para posterior 

recebimento da janela. 
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4.3. BANCADA DE GRANITO 

4.3.1. BANCADA, EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. (ADAPTADO DE 

SINAPI 102254): Medir e cortar as placas, se necessário; Marcar na parede a posição da 

abertura; Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e talhadeira; 

Posicionar (sem fixar) a placa na parede; Marcar no piso a abertura; Cortar o piso com serra 

circular e retirar resíduos com talhadeira; Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso 

e fixar a divisória; Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte; Cortar o piso com 

serra circular e retirar os resíduos com talhadeira; Aplicar o adesivo plástico para a fixação 

da testeira na placa; Aplicar argamassa na abertura do piso e fixar testeira; Retirar o excesso 

de argamassa e adesivo. 

 

5. IMPERMEABILIZAÇÕES  

5.1. LAJE DA CHURRASQUEIRA 

5.1.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS: A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, 

pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; 

Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao da primeira 

demão; Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, 

realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5 cm e 

deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento 

 

5.2. ÁREAS MOLHADAS 

5.2.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS: A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, 

pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; 

Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao da primeira 

demão; Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, 

realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5 cm e 

deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento 

 

5.3. LAJE DA CAIXA D’ÁGUA 

5.3.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS: A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, 

pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; 

Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao da primeira 
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demão; Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, 

realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5 cm e 

deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento 

 

6. REVESTIMENTOS HORIZONTAIS 

6.0.1. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2: Aplicar e estender a argamassa de 

assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da 

desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite 

a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo 

com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da 

desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada peça 

cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada 

podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 

72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a área 

com pano umedecido. 

 

6.0.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS: Taliscamento da base e Execução das mestras. Lançamento da argamassa com 

colher de pedreiro. Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-

se o excesso. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente, com desempenadeira com espuma, em movimentos circulares 

 

6.0.3. CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL: 

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; Com argamassa preparada 

conforme especificado pelo projetista ou fornecedor, umedecer o rolo para aplicação de 

textura acrílica, mergulhando-o no recipiente de mistura e retirando o excesso de argamassa. 

Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido único. 
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6.0.4. TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO: 

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; A tinta deve ser diluída em água potável de acordo com recomendações 

do fabricante; Aplicar uma demão com rolo, conforme orientação do fabricante. 

 

7. REVESTIMENTOS VERTICAIS 

7.0.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L: Umedecer a base para evitar ressecamento 

da argamassa; Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar 

com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 

a 5 mm. 

 

7.0.2. MASSA ÚNIA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS: Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com 

tela metálica eletrossoldada, fixando-a com pinos. Aplicar a argamassa com colher de 

pedreiro. Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o excesso. 

Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno. Detalhes construtivos como 

juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços: realizados antes, durante ou 

logo após a Execução do revestimento. 

 

7.0.3. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE 

INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA 

EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES 

PÚBLICAS PADRÃO: Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica 

eletrossoldada, fixando-a com pinos. Aplicar a argamassa com colher de pedreiro. Com 

régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o excesso. Acabamento superficial: 

sarrafeamento e posterior desempeno. Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, 

cantos, peitoris, pingadeiras e reforços: realizados antes, durante ou logo após a Execução 

do revestimento 

 

7.0.4. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA, 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
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COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS: Taliscamento da base e Execução das mestras. Lançamento da argamassa com 

colher de pedreiro. Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-

se o excesso. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 

 

7.0.5. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA, 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS: Taliscamento da base e Execução das mestras. Lançamento da argamassa com 

colher de pedreiro. Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-

se o excesso. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 

 

7.0.6. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA, 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS: Taliscamento da base e Execução das mestras. Lançamento da argamassa com 

colher de pedreiro. Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-

se o excesso. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 

 

7.0.7. TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO: A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação; A tinta deve ser diluída em água potável de acordo com 

recomendações do fabricante; Aplicar uma demão com rolo, conforme orientação do 

fabricante. 

 

8. PINTURAS E ACABAMENTOS 

8.0.1. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 

COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS: 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo 

antes de qualquer aplicação; Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; Aplicar 

uma demão de fundo selador com rolo de lã. 
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8.0.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem 

poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água 

potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o 

intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

 

8.0.3. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO: 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. 

 

8.0.4. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, 

conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo 

de tempo entre as duas aplicações. 

 

8.0.5. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS: Diluir o produto; Com a 

superfície já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e lixamento), aplicar a tinta com uso 

de trincha ou rolo; Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar 

a segunda demão. 

 

8.0.6. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS): Limpeza da peça manualmente para remoção 

de pó e outros detritos; Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 

Aplicação de 2 demãos de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo. Respeitando o 

intervalo entre as demãos, conforme a orientação do fabricante. 

 

9. ACESSIBILIDADE 

9.0.1. BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO DE 60CM, 

FIXADA EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Verificar as distâncias 

mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para furação; Instalar, de maneira 

nivelada e parafusar. 
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9.0.2. BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO DE 80CM, 

FIXADA EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Verificar as distâncias 

mínimas para o posicionamento da peça; - Marcar os pontos para furação; - Instalar, de 

maneira nivelada e parafusar. 

 

9.0.3. BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO DE 40CM, 

FIXADA EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Verificar as distâncias 

mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para furação; Instalar, de maneira 

nivelada e parafusar. 

 

10. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V 

10.1. DISTRIBUIÇÃO:  

 Verifica-se o local da instalação; Para instalar o quadro de embutir o recorte na 

alvenaria já deve estar executado; Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e 

parte posterior; Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

 

10.2. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:  

10.2.1. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

25MM(3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO E LAJE – 

FORNECIMENTO E INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o 

comprimento necessário da bobina do eletroduto; Coloca-se o eletroduto no local definido 

utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido; As 

extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 

10.2.2. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40MM(1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o 

comprimento necessário da bobina do eletroduto; Coloca-se o eletroduto no local definido 

utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido; As 

extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 

10.2.3. CAIXA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBTERRÂNEAS PARA 

PISO, EM PVC, DIMENSÕES DE 3/4" A 4”, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

(ADAPTADO DE SINAPI 100556): Posicionar a caixa de passagem na posição de 

instalação e verificar prumo; Fixar a caixa com os parafusos que acompanham o insumo 
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caixa de passagem; Fixar a placa de montagem já com os disjuntores, cabos, etc, instalados; 

Fixar a tampa metálica com os parafusos que acompanham o insumo caixa de passagem. 

 

10.3. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO: 

10.3.1. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Encaixa-se o terminal à extremidade do 

cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo 

do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no polo; O parafuso é recolocado, fixando 

o terminal ao disjuntor. 

 

10.3.2. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Encaixa-se o terminal à extremidade do 

cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo 

do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no polo; O parafuso é recolocado, fixando 

o terminal ao disjuntor. 

 

10.3.3. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

50A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Encaixa-se o terminal à extremidade do 

cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo 

do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando 

o terminal ao disjuntor. 

 

10.3.4. DISJUNTOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do 

circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o 

terminal ao disjuntor. 

 

10.3.5. DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175V, 

CORRENTE MÁXIMA DE 45KA (TIPO AC) – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após 

o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do DPS é desencaixado; Coloca-se 

o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao DPS. 

 

10.3.6. DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE 

DE 25A, (TIPO AC) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Encaixa-se o terminal à 

extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o 
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parafuso do pólo do DR é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é 

recolocado, fixando o terminal ao DR. 

 

10.3.7. DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE 

DE 63A, (TIPO AC) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Encaixa-se o terminal à 

extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o 

parafuso do pólo do DR é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é 

recolocado, fixando o terminal ao DR. 

 

10.4. CABOS E FIOS CONDUTORES: 

10.4.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI-CHAMA 

450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos 

cabos; Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, 

recomenda-se a utilização de fita guia; Com os cabos já preparados, seja com fita isolante 

ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à 

outra extremidade; Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo 

para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

 

10.4.2. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 

450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos 

cabos; Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, 

recomenda-se a utilização de fita guia; Com os cabos já preparados, seja com fita isolante 

ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à 

outra extremidade; Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo 

para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

 

10.4.3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 

450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos 

cabos; Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, 

recomenda-se a utilização de fita guia; Com os cabos já preparados, seja com fita isolante 

ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à 

outra extremidade; Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo 

para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

___________________________________________________________________ 

24 
 

10.4.4. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 

TENSÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Após o eletroduto já estar instalado 

no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção das pontas 

dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; Com 

os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de 

passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; Já com os cabos 

passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para 

facilitar a futura ligação. 

 

10.5. ILUMINAÇÃO TOMADAS E INTERRUPTORES: 

10.5.1. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Utilizando os trechos 

deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos 

interruptores (módulos); Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na 

composição). 

 

10.5.2. LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da 

rede elétrica ao reator; Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

 

10.5.3. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Utilizando os trechos 

deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas 

(módulo); Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

 

10.5.4. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Utilizando os trechos 

deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas 

(módulo); Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

 

10.5.5. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO: Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de 

energia, ligam-se os cabos aos interruptores e às tomadas (módulo); Em seguida, fixa-se o 

módulo ao suporte (não contemplado na composição). 
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10.5.6. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Utilizando os trechos 

deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas 

(módulo); Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

 

10.5.7. LUMINÁRIA TIPO PAFLON DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 

DE 12/13W, SEM REATOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Encaixa-se as 

lâmpadas ao soquete da luminária; Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são 

conectados ao plafon; Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

 

10.5.8. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, 

SEM REATOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Verifica-se o local de 

instalação da luminária, próximo a uma tomada; Fixa-se a luminária de emergência através 

de parafusos; Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada  

 

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

11.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

11.1.1. CAIXA D’ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 

VIDRO, 5000 LITROS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 

 

Será instalado reservatório de 5000L para suprir a demanda do ginásio, com autonomia 

de 1,5 dias, caso a concessionária responsável não conseguir abastecer a edificação. A caixa 

d’água é composta por entrada, responsável por alimentar o reservatório; saída, que distribui 

a água para a edificação; extravasor, que evita que a caixa transborde; limpeza, para 

escoamento da água depois da manutenção. Cada uma delas deve ser inserida no local 

correto, de acordo com projeto. 

 

11.1.2. CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Instalação de chuveiro plástico de 5500w em rede 

de 220v. Desencapar os cabos da instalação e do chuveiro, em seguida conectar os cabos de 

alimentação. 

 

11.1.3. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO: Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita 

veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; As conexões devem ser encaixadas e 
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rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação; Posicionar a canopla e fixá-la 

com a prensa de canopla; Fixar a manopla. 

 

11.1.4. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"– 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Verificar o local da instalação; Para garantir 

melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; As 

conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa 

vedação. 

 

11.1.5. REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO: Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita 

veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; As conexões devem ser encaixadas e 

rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação; Posicionar a canopla e fixá-la 

com a prensa de canopla; Fixar a manopla. 

 

11.1.6. ENGATE FLEXÍVEL EM INÓX, 1/2"X30CM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO: Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário; 

Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação.  

 

11.1.7. ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X30CM – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho 

hidráulico sanitário; Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água 

da instalação. 

 

11.1.8. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: As conexões devem ser soldadas com adesivo 

plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante 

das superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo 

deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais 

espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam 

o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 

horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e 

obstrução. 
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11.1.9. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: As conexões devem ser soldadas com adesivo 

plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante 

das superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo 

deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais 

espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam 

o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 

horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e 

obstrução. 

 

11.1.10. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX3/4”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRICIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: As conexões devem ser soldadas com adesivo 

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas. Lixamento. Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora. 

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais 

espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam 

o PVC. Não os movimentar por aproximadamente 5 minutos. Após soldagem, aguardar 24 

horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

 

11.1.11. CURVA DE 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:  As 

conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 

d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; Limpar a 

ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa 

(camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, 

aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o 

sistema às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

11.1.12. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: As 

conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 

d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; Limpar a 
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ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa 

(camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, 

aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o 

sistema às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

11.1.13. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Os tubos devem ser soldados com 

adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com 

solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. 

Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos; Após soldagem, 

aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

 

11.1.14. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Os tubos devem ser soldados com 

adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com 

solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. 

Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos; Após soldagem, 

aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

 

11.1.15. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Os tubos devem ser soldados com 

adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com 

solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. 

Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos; Após soldagem, 

aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 
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11.1.16. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Os tubos devem ser soldados com 

adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com 

solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. 

Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos; Após soldagem, 

aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

 

11.1.17. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: As conexões devem 

ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza 

com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa 

com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o 

excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 

5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de 

serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

11.1.18. TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MMX1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: As conexões devem ser soldadas com adesivo 

plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante 

das superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo 

deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais 

espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam 

o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 

horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e 

obstrução. 

 

11.1.19. REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 

25MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Verificar o local da instalação; Lixar e 

limpar com solução limpadora, as superfícies a serem soldadas; Para garantir melhor 

vedação, aplicar o adesivo conforme a recomendação do fornecedor e encaixar as peças; 

Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC. Não 

movimentar as conexões por aproximadamente 5 minutos; Após a soldagem, aguardar 12 
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horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e 

obstrução. 

 

11.1.20. ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MMX3/4”, INSTALADO EM RESERVÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO EM FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: O adaptador é encaixado no orifício determinado. 

Em seguida rosqueiam-se os flanges do adaptador até a completa fixação do componente no 

reservatório de fibra. As extremidades do adaptador devem ser soldadas com adesivo 

plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante 

das superfícies a serem soldadas. Limpar a ponta do tubo e a bolsa do adaptador com solução 

limpadora. O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, 

pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por, aproximadamente, 5 minutos. Após 

soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço 

ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

11.1.21. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMX3/4”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: As conexões devem ser soldadas com adesivo 

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas. Lixamento. Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora. 

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais 

espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam 

o PVC. Não os movimentar por aproximadamente 5 minutos. Após soldagem, aguardar 24 

horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

 

11.1.22. CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: As 

conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 

d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; Limpar a 

ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa 

(camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, 
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aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o 

sistema às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  

 

11.1.23. JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: As 

conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 

d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; Limpar a 

ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa 

(camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, 

aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o 

sistema às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

11.1.24. TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D’ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Instalar a torneira boia no interior da caixa d’água 

com o intuito de evitar que a água transborde. 

 

11.1.25. REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 

32MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Verificar o local da instalação; Lixar e 

limpar com solução limpadora, as superfícies a serem soldadas; Para garantir melhor 

vedação, aplicar o adesivo conforme a recomendação do fornecedor e encaixar as peças; 

Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC. Não 

movimentar as conexões por aproximadamente 5 minutos; -pós a soldagem, aguardar 12 

horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e 

obstrução. 

 

11.1.26. REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 

40MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Verificar o local da instalação; Lixar e 

limpar com solução limpadora, as superfícies a serem soldadas; Para garantir melhor 

vedação, aplicar o adesivo conforme a recomendação do fornecedor e encaixar as peças; 

Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC. Não 

movimentar as conexões por aproximadamente 5 minutos; Após a soldagem, aguardar 12 

horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e 

obstrução. 

 

11.1.27. ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MMX1”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
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EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: O adaptador é encaixado no orifício determinado. 

Em seguida rosqueiam-se os flanges do adaptador até a completa fixação do componente no 

reservatório de fibra. As extremidades do adaptador devem ser soldadas com adesivo 

plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante 

das superfícies a serem soldadas. Limpar a ponta do tubo e a bolsa do adaptador com solução 

limpadora. O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, 

pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por, aproximadamente, 5 minutos. Após 

soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço 

ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

11.1.28. CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: As 

conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 

d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; Limpar a 

ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa 

(camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, 

aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o 

sistema às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

11.1.29. CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: As conexões devem 

ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza 

com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa 

com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o 

excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 

5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de 

serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

11.1.30. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: As conexões devem 

ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza 

com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa 

com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 
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e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o 

excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 

5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de 

serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

11.1.31. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: As conexões devem 

ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza 

com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa 

com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o 

excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 

5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de 

serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

11.1.32. TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: As conexões devem ser soldadas com 

adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solução 

limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta 

do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; 

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou 

ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

11.1.33. TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: As conexões devem ser soldadas com 

adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solução 

limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta 

do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; 

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou 

ensaios de estanqueidade e obstrução 

 

11.2. INSTALAÇÕES DE ESGOTO 
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11.2.1. TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6X4,4X1,8M, VOLUME ÚTIL: 9856L 

(PARA 68 CONTRIBUINTES): Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; Sobre o lastro de brita, montar as 

fôrmas da laje de fundo do tanque séptico e suas armaduras. E, em seguida, realizar a sua 

concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada 

com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída, até a altura 

da cinta horizontal; Executar os reforços verticais com armadura e graute nos 4 cantos do 

tanque séptico; Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, 

armadura e graute; Concluída a alvenaria, revestir o fundo e as paredes internamente com 

chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; Por fim, colocar as peças pré-

moldadas de fechamento sobre o tanque séptico. 

 

11.2.2. FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENRIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4X4,2X1,67, VOLUME 

ÚTIL: 7056L (PARA 67 CONTRIBUINTES): Após execução da escavação e, caso seja 

necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; Sobre o lastro de 

brita, montar as fôrmas da laje de fundo do filtro anaeróbio e suas armaduras. E, em seguida, 

realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com 

argamassa aplicada com colher até a altura da cinta horizontal de apoio da laje do fundo 

falso; Executar os reforços verticais com armadura e graute nos 4 cantos do filtro anaeróbio; 

Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e graute; 

Revestir o fundo e as paredes internas com chapisco e reboco, posicionar as peças pré-

moldadas com furos do fundo falso sobre a base de alvenaria com a retroescavadeira e 

assentá-las com argamassa; Continuar o assentamento dos blocos de concreto até a altura da 

próxima cinta horizontal, atentandose para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída; 

Executar segunda etapa dos reforços verticais com armadura e graute nos 4 cantos do filtro 

anaeróbio. Assim como na execução da outra cinta, executá-la com canaletas de concreto, 

armadura e graute; Concluída a alvenaria, revestir as paredes internamente com chapisco e 

reboco e externamente somente com chapisco; Após o revestimento, colocar a brita do leito 

filtrante com a retroescavadeira; Por fim, colocar as peças pré-moldadas de fechamento 

sobre o filtro anaeróbio. 

 

11.2.3. VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD, SEM 

FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, SEM ASSENTO, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso 
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acabado; Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme 

especificação do fabricante; Marcar os pontos para furação no piso; Instalar o vaso sanitário, 

nivelar a peça e parafusar; Instalar a caixa acoplada; Rejuntar utilizando argamassa 

industrializada de rejuntamento flexível. 

 

11.2.4. VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, 1/2"X40CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Nivelar o ramal de 

esgoto com a altura do piso acabado; Verificar as distâncias mínimas para posicionamento 

da louça, conforme especificação do fabricante; Marcar os pontos para furação no piso; 

Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; Instalar a caixa acoplada; Rejuntar 

utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

 

11.2.5. ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Posicionar os parafusos no local adequado; 

Encaixar o assento sobre o vaso sanitário; Apertar as porcas. 

 

11.2.6. MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Coloca-se o espude na saída de esgoto do 

mictório; O mictório é encaixado à saída de esgoto na parede; Fixa-se o mictório na parede 

através dos parafusos; A válvula de descarga é conectada à parede e em seguida encaixada 

ao mictório. 

 

11.2.7. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO: Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, 

marcar os pontos de fixação, em seguida, fazer as furações; Posicionar a louça, nivelar e 

parafusar; Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. Conectar 

a entrada do sifão à válvula (pia, tanque ou lavatório); Verificar se a saída do esgoto está 

desobstruída, se possui bolsa ou ponta e se a altura está adequada para a instalação do 

componente; Conectar a saída do sifão à conexão de esgoto. Desrosquear a porca de aperto; 

Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia e tanque (parte 

superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso não utilize 

as vedações; Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o 

lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação. Introduzir o tubo roscado na 

canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao seu encaixe; Fixar por 
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baixo da bancada com a porca. Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico 

sanitário; Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação 

 

11.2.8. BANCADA GRANITO CINZA 200CMX65CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ WC, PADRÃO POPULAR – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO: Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário; 

Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação - 

Desrosquear a porca de aperto; Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba 

no lavatório, pia e tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da 

porca de aperto, caso não utilize as vedações; Rosquear a porca de aperto na parte inferior 

da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação. 

Verificar a necessidade da utilização da bucha de redução, de acordo com o tipo de lavatório, 

pia ou tanque; Verificar a altura do sifão em relação ao piso acabado para garantir a 

manutenção do fecho hídrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendação do 

fabricante para altura máxima do tubo prolongador; Rosquear a porca superior do tubo 

prolongador diretamente na válvula; Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, 

de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca inferior. Obtida a posição desejada, apertar 

manualmente a porca a fim de obter perfeita estanqueidade; Verificar o diâmetro do tubo ou 

bolsa da conexão de esgoto; Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo 

com o diâmetro do tubo ou conexão de esgoto e encaixá-lo completamente. Fixar a cuba no 

tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma espátula. Marcar o ponto de 

perfuração da parede; Parafusar as mãos francesas na parede; Aplicar a massa plástica sobre 

as mãos francesas; Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; Verificar o nível da bancada; 

Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica; Rejuntar utilizando argamassa 

industrializada de rejuntamento flexível. Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o 

corpo da torneira diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca 

 

11.2.9. BANCADA GRANITO CINZA 200CMX50CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ WC, PADRÃO POPULAR – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO: Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário; 

Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação - 

Desrosquear a porca de aperto; Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba 

no lavatório, pia e tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da 
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porca de aperto, caso não utilize as vedações; Rosquear a porca de aperto na parte inferior 

da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação. 

Verificar a necessidade da utilização da bucha de redução, de acordo com o tipo de lavatório, 

pia ou tanque; Verificar a altura do sifão em relação ao piso acabado para garantir a 

manutenção do fecho hídrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendação do 

fabricante para altura máxima do tubo prolongador; Rosquear a porca superior do tubo 

prolongador diretamente na válvula; Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, 

de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca inferior. Obtida a posição desejada, apertar 

manualmente a porca a fim de obter perfeita estanqueidade; Verificar o diâmetro do tubo ou 

bolsa da conexão de esgoto; Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo 

com o diâmetro do tubo ou conexão de esgoto e encaixá-lo completamente. Fixar a cuba no 

tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma espátula. Marcar o ponto de 

perfuração da parede; Parafusar as mãos francesas na parede; Aplicar a massa plástica sobre 

as mãos francesas; Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; Verificar o nível da bancada; 

Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica; Rejuntar utilizando argamassa 

industrializada de rejuntamento flexível. Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o 

corpo da torneira diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca. 

 

11.2.10. BANCADA GRANITO CINZA 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR 

DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM. TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" 

OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO: Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário; 

Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação - 

Desrosquear a porca de aperto; Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba 

no lavatório, pia e tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da 

porca de aperto, caso não utilize as vedações; Rosquear a porca de aperto na parte inferior 

da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação. 

Verificar a necessidade da utilização da bucha de redução, de acordo com o tipo de lavatório, 

pia ou tanque; Verificar a altura do sifão em relação ao piso acabado para garantir a 

manutenção do fecho hídrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendação do 

fabricante para altura máxima do tubo prolongador; Rosquear a porca superior do tubo 

prolongador diretamente na válvula; Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, 

de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca inferior. Obtida a posição desejada, apertar 

manualmente a porca a fim de obter perfeita estanqueidade; Verificar o diâmetro do tubo ou 

bolsa da conexão de esgoto; Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo 

com o diâmetro do tubo ou conexão de esgoto e encaixá-lo completamente. Fixar a cuba no 
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tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma espátula. Marcar o ponto de 

perfuração da parede; Parafusar as mãos francesas na parede; Aplicar a massa plástica sobre 

as mãos francesas; Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; Verificar o nível da bancada; 

Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica; Rejuntar utilizando argamassa 

industrializada de rejuntamento flexível. Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o 

corpo da torneira diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca. 

 

12. PPCI 

12.0.1. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4KG, 

CLASSE BC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Executam-se dois furos na parede, 

no nível que o extintor ficará; Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos 

parafusos; Encaixa-se o extintor ao suporte. 

 

12.0.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGUNRANÇA CONTRA INCÊNDIO – 

ALERTA, TRIANGULAR, BASE *30*CM, EM PVC *2*MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)  

 

12.0.3. PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 14”X14”CM, EM PVC *2*MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)  

 

13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

13.1. VIGAS DEMOLIDAS 

13.1.1. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM – MONTAGEM: Com as 

barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 

com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com 

afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 

mínimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

13.1.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM – MONTAGEM: Com as 

barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 

com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com 
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afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 

mínimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

13.1.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM – MONTAGEM: Com as 

barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 

com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com 

afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 

mínimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

13.1.4. CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25MPA, COM USO DE BOMBA, 

LANÇAMENTO, ADESAMENTO E ACABAMENTO: Antes do lançamento do 

concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural 

e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para 

introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); Assegurar-se 

da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) 

e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar 

a fuga de pasta de cimento; Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado 

corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e 

se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída 

da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de 

entrega; Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de 

corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material 

com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda 

a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de 

concreto; Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de 

não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação 

da pasta / segregação do material; Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e 

planicidade da laje; O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter 

uma superfície uniforme; Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, 

executar a cura com água potável. 

 

13.1.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES: Posicionar os fundos de vigas sobre a borda 

das fôrmas dos pilares, providenciando apoios intermediários com escoras em madeira, de 

acordo com o indicado no projeto; Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos 
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pilares, cuidando para que não ocorram folgas (verificar prumo e nível); Fixar as laterais da 

fôrma da viga, utilizando-se pregos de cabeça dupla em cada gravata, para travar o conjunto 

e facilitar a desfôrma; Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em 

toda a face interna da fôrma; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da 

fôrma; Promover a retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto 

estrutural (laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir resistência 

suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo após a desfôrma, fazer 

a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento. 

 

13.2. PILARES DEMOLIDOS 

13.2.1. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM – MONTAGEM: Com as 

barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 

com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com 

afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 

mínimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

13.2.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM – MONTAGEM: Com as 

barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes 

com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com 

afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 

mínimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

 

13.2.3. CONCRETAGEM DE PILARES, FCKC=25MPA, COM USO DE BOMBA 

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOSR OU IGUAL A 

0,25M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO: Antes do lançamento 

do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto 

estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos 

para introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); Assegurar-

se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade 

etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a 

evitar a fuga de pasta de cimento; Verificar se a resistência característica e/ou o traço 

declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade 

especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo 
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decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota 

Fiscal / documento de entrega; Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / 

“slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do 

concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de 

imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente 

envolvidos na massa de concreto; Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 

14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que 

venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; Conferir o prumo dos pilares 

ao final da execução. 

 

13.2.4. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA E=25MM: A partir dos projetos de fabricação 

de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das tábuas e peças de madeira não 

aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, 

utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou 

marcador eletrônico de ângulo, etc; Para as faces dos pilares, a partir do gabarito, dispor os 

sarrafos, que comporão a gravata, espaçados a cada 45 cm, e pregar as tabuas nas gravatas, 

deixando 10 cm de sarrafo livres em ambos os lados para o futuro travamento das peças; 

Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

 

13.3. ALVENARIA DEMOLIDA 

13.3.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA: Posicionar os dispositivos de 

amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de acordo com as especificações do 

projeto e fixá-las com fincapino; Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de 

referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento 

dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; Elevação 

da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta 

ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; Execução de vergas e contravergas 

concomitante com a elevação da alvenaria. 

 

13.3.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L: Umedecer a 

base para evitar ressecamento da argamassa; Com a argamassa preparada conforme 

especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma 

camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 
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13.3.3. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS: Taliscamento da base e Execução das mestras. 

Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. Compressão da camada com o dorso da 

colher de pedreiro. Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. Acabamento superficial: desempenamento com 

desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com 

movimentos circulares. 

 

13.3.4. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem 

poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água 

potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o 

intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

 

13.4. CHURRASQUEIRA 

13.4.1. ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO REFRATÁRIO DE 

2,5X11,4X22,9CM (ESPESSURA 2,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA: Os tijolos devem ser molhados previamente; 

Demarcar a alvenaria, materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das 

paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação 

vertical das fiadas, execução da primeira fiada; Elevação da alvenaria, iniciar o assentamento 

dos tijolos pelos cantos para facilitar a elevação do restante, assentar os tijolos em juntas 

desencontradas com argamassa utilizando-se colher de pedreiro e preenchendo 

completamente as juntas; Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação 

da alvenaria. 

 

       13.5. INSTALAÇÕES 

13.5.1. LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M ALT. 2,50M, PARA 

ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIOS: Caberá a 

exequente alugar um container para o canteiro de obras, o qual deverá permanecer até o final 

da empreitada, contendo espaço suficiente para o depósito de materiais e equipamentos 

necessários, bem como as instalações sanitárias para os operários, (vale ressaltar que tal item 

encontra-se orçado na Planilha Orçamentária).  

Existem no local instalações de água e energia elétrica para execução dos serviços da obra 
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OBS: Este Memorial Descritivo especifica e complementa os itens descritos no orçamento 

de custos.  

 

 

 

Guaporé, outubro de 2021 

 

 

 

_______________________________ 

GABRIEL FRANCISCO VIAN 

CREA/RS 242.589 
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