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MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO 

 

 

 

REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ 

 

 

 

OBJETIVO 

  

O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas de execução e os 

materiais a serem empregados na reforma do prédio da sede da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental São José, localizada na Rua 51, nº 250, Bairro Centro, São José do 

Hortêncio/RS. O projeto em questão compreende a execução de reforma e pintura da 

edificação em uma área de 1.480,87m². Esse memorial também apresenta o projeto e 

imagens onde deverão ocorrer as intervenções. 

  

OBRIGAÇÕES DA CONSTRUTORA 

  

a) Será de responsabilidade da empresa contratada para a reforma, todas as 

providências relativas ao licenciamento da mão–de-obra, devendo estes ter registro 

em carteira de trabalho e recolhimento dos encargos sociais trabalhistas. 

b) Não será permitida a subempreitada total ou parcial dos serviços, salvo em situações 

indicadas nesta especificação ou previamente consultadas e acordadas com a 

fiscalização desta Prefeitura. 

c) Os materiais necessários, para execução das obras, deverão ser de primeira 

qualidade, primeiro uso, e serão previamente avalizados pela fiscalização municipal. 

d) O construtor obriga-se a executar as obras de acordo com os projetos e memoriais, 

prestando toda a assistência técnica e administrativa a fim de que os trabalhos sejam 

desenvolvidos com a máxima perfeição e mínimo de desperdício. 
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e) Serão de responsabilidade do construtor as seguintes providências: contratação de 

mão-de-obra, inerentes aos serviços a executar; equipamentos mecânicos e 

ferramentais necessários; EPIS de proteção individual aos operários; galpão de obra, 

tapumes e sinalizações de segurança; placa indicativa da obra com responsável 

técnico; ART referentes a execução dos serviços.  

 

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

a) Os serviços serão medidos, conforme as grandezas físicas, correspondentes aos itens 

da planilha de orçamento;  

b) Inicialmente, somente serão pagas as quantidades previstas na planilha de orçamento.  

c) Quando houver divergência entre o memorial descritivo e planilha de orçamento a 

FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada. 

d) Caso se faça necessário, a complementação de algum serviço através de aditivo, este, 

somente será pago no final da obra.  

e) A solicitação para medição dos serviços deverá ser feita com antecedência mínima de 

48 horas, para que a topografia/fiscalização possa efetuar as medições e vistorias 

necessárias. Na ocasião da medição dos serviços a empresa contratada deverá ter 

representante legal para acompanhar a medição da topografia do município.  

f) Após a conferência e aceitação da medição, por parte da empresa contratada, o setor 

de topografia/fiscalização, emitirá a planilha de medição, para somente depois ser 

emitida a nota fiscal/fatura, que será entregue à fiscalização para conferência e emissão 

de laudo técnico de liberação de pagamento dos serviços medidos.  

g) No momento da medição/fiscalização, caso haja algum serviço que esteja em desacordo 

com os projetos e especificações técnicas, estes não serão medidos, devendo a 

empresa contratada providenciar imediatamente a sua correção; somente na próxima 

medição estes serviços serão pagos.  

h) Na falta de especificações dos materiais ou serviços previstos neste memorial a 

FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada. Quando houverem dúvidas quanto aos materiais 

a composição analítica de custos do respectivo item previsto na planilha de quantitativos 

deverá ser verificada na tabela SINAPI de referência.  
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         EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

1.0 – DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

        

1.1 – DEMOLIÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS: será executada a demolição das paredes 

divisórias existentes no banho que será reformado (banheiro infantil do primeiro 

pavimento) para atender a NBR 9050/2020. Abaixo segue o projeto e suas 

intervenções: 

 

Figura 1 - Situação existente banho a reformar 
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Figura 2 - Banho reformado e acessível 

 

1.2 – REMOÇÃO DE PISO E AZULEJOS: será executada a remoção do piso cerâmico e 

azulejos do banho. 



     

 

 

 

SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS 
 

  5 

 
 

 

1.3 – REMOÇÃO DAS LOUÇAS: será executada a remoção das louças e metais 

existentes. 

 
 

2.0 – REFORMA 

 

2.1 – ABERTURA DE PORTA ACESSÍVEL NO BANHO: será executada uma nova 

abertura acessível para PCD’s atendendo a NBR 9050/2020. 

2.2 – NOVAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: serão executadas novas 

instalações hidrossanitárias no banho acessível, os pontos que forem possíveis 

manter, serão mantidos. 
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2.3 – COLOCAÇÃO DE NOVO PISO CERÂMICO NO BANHO: será executada colocação 

de piso cerâmico no banho de acordo com as especificações no orçamento. 

2.4 – COLOCAÇÃO DE NOVO AZULEJO NO BANHO: será executada colocação de 

revestimento de azulejo no banho de acordo com as especificações no orçamento. 

2.5 – LAVAGEM E PINTURA DO FORRO DO BANHO: será executada a lavagem com 

lava-jato e remoção de mofo e imperfeições no forro e, após efetuada pintura.  

2.6 – EXECUÇÃO DE ARREMATES NA ALVENARIA DO BANHO: antes das instalações 

de piso e azulejo deverão ser executados os arremates necessários na alvenaria. 

2.7 – LIXAMENTO E PINTURA DE FUNDO E ESMALTE NA JANELA DO BANHO: será 

executada lixamento e pintura na janela existente no banho. 

2.8 – TROCA DE PORTA NO BANHO: a porta frontal será removida e instalada uma nova 

porta no banho. 

2.9 – COLOCAÇÃO DE BARRAS DE APOIO NO BANHO ACESSÍVEL: será executada a 

instalação de barras de apoio no banho acessível, conforme projeto e orçamento. 

2.10 – INSTALAÇÃO DE NOVAS LOUÇAS: serão instaladas novas louças no banho 

acessível. 

2.11 – INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA NO BANHO: será instalada divisória, 

do tipo cabine, em granito polido cinza, conforme projeto e orçamento.  

2.12 – EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSÍBILIDADE NO BANHO ACESSÍVEL: na 

nova porta do banho acessível será instalada uma rampa conforme o projeto. 

2.13 – EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM PORTAS DO PRIMEIRO 

PAVIMENTO: todas as portas sem rampas de acessibilidade deverão receber rampas. 

2.14 – EXECUÇÃO DE REPAROS EM ALVENARIAS: em vários pontos, no segundo 

pavimento, foram executados furos na alvenaria para o escoamento das águas 

pluviais. Esses furos deverão ser arrematados e neles inseridas canalizações de 

diâmetro 50mm, conectadas aos canos das calhas para o bom escoamento das águas 

pluviais. (Vide imagens abaixo) 
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Furos nas alvenarias que deverão receber arremates e canalização para o bom escoamento 

das águas pluviais. 

2.15 – EXECUÇÃO DE LIXAMENTO DOS CORRIMÃOS DA ESCADA: todos os 

corrimãos e guarda-corpos metálicos deverão receber lixamento, pintura de 

fundo e pintura esmalte, conforme orçamento. (Vide imagem abaixo) 

 

 

Corrimãos da escada que deverão receber lixamento e pintura. 
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2.16 – EXECUÇÃO DE REPARO NO FORRO DA CIRCULAÇÃO DE ACESSO AO 

GINÁSIO DE ESPORTES: conforme imagem abaixo, neste ponto o forro da escola 

deverá ser removido e substituído por novo forro, também receber lixamento, 

pintura de fundo e pintura esmalte conforme a pintura existente. 

 

         

Forro a ser reparado. 

2.17 – COLOCAÇÃO DE PINGADEIRA NA MURETA DO SEGUNDO 

PAVIMENTO: conforme imagem abaixo, executar a colocação da pingadeira 

faltante no segundo pavimento. 
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2.18 – REPARO EM REBOCO ANTES DA PINTURA: em vários pontos existem 

reparos a serem executados antes da pintura. (Vide imagem abaixo) 
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2.19 – REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE GUARDA-CORPOS DE MADEIRA DO 

PRIMEIRO PAVIMENTO: revisar todos os guarda-corpos de madeira, removendo 

os que se encontram podres e caídos por madeira nova de boa qualidade, aplicar 

lixamento, fundo e pintura. (Vide imagens abaixo) 

 

       

 

2.20 – LAVAGEM COM LAVA-JATO DOS FORROS ANTES DE LIXAMENTO E 

PINTURA: revisar todos os forros, executar lavagem com lava-jato para remoção 

de resíduos gerados por mofo. Observar se o forro não possui problemas de 

vazamento. Após limpeza, lixar, aplicar fundo e pintura. (Vide imagem abaixo) 
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2.21 – REMOÇÃO DE TINTA CRAQUELADA E DE REBOCO COM 

IMPERFEIÇÕES ANTES DE LIXAMENTO E PINTURA: em vários pontos, remover 

a tinta e/ou reboco com imperfeições antes do lixamento e pintura. (Vide imagem 

abaixo) 

 

 

2.22 – TROCA DE ESQUADRIAS DANIFICADAS/QUEBRADAS: conforme 

imagem, as portas que estiverem quebradas e/ou danificadas ao ponto que não 

seja possível seu conserto com lixamento, massa e pintura, deverão ser 

substituídas por novas esquadrias. 
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2.23 – RASPAGEM DO REBOCO COM IMPERFEIÇÕES ANTES DE LIXAMENTO 

E PINTURA E LIXAMENTO E PINTURA DAS PORTAS: em vários pontos, efetuar 

a raspagem do reboco antes de lixar, aplicar fundo e pintar. (Vide imagens abaixo) 

 

 

Paredes no interior da escola. 
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Paredes na parte externa da escola. 

 

2.24 – PORTAS DEVERÃO RECEBER RAMPAS DE ACESSIBILIDADE: em onze 

(11) pontos deverão ser executadas rampas de acessibilidade conforme projeto e 

orçamento. (Vide imagem abaixo) 

 

 

 

3.0 – REVESTIMENTO DE PAREDE 

3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS: Deverão ser observadas as normas da ABNT 

pertinentes ao assunto, em particular a NBR - 7200, além do abaixo especificado. 

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as 

canalizações ou redes condutoras de fluídos em geral, à pressão recomendada para 
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o caso. As superfícies impróprias para base de revestimento, tais como partes de 

madeira, de ferro ou tubos com diâmetro igual ou superior a 50mm, deverão ser 

cobertas com tela metálica, salvo se recomendado pela FISCALIZAÇÃO ou que 

conste na planilha orçamentária de serviços. Com o objetivo de melhorar a aderência 

da argamassa de revestimento, será aplicada sobre todas as superfícies a revestir, 

tais como tetos, montantes, vergas e paredes, uma camada irregular de argamassa 

forte (chapisco de aderência). As superfícies de paredes e tetos serão limpas a 

vassoura e abundantemente molhadas antes da aplicação do chapisco. Considerar-

se-á insuficiente molhar a superfície projetando-se água com auxílio de vasilhames. 

A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de jato 

d'água. O chapisco comum será executado com argamassa no traço volumétrico de 

1:3, cimento e areia grossa, lavada. A superfície a revestir deverá ser limpa, livre de 

pó ou graxa. As eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água 

(sulfatos, cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderência firme das camadas dos 

revestimentos, devendo, por isso, ser eliminadas através de escovamento a seco, 

antes do início da aplicação do revestimento. O revestimento só poderá ser executado 

quando o chapisco estiver tão firme que não possa ser removido com a mão, e após 

decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação. A recomposição parcial de 

qualquer revestimento deverá ser executada com perfeição, a fim de não apresentar 

diferenças ou descontinuidades. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros 

perfeitamente desempenados, alinhados e nivelados e com as arestas vivas.  

3.2 ARGAMASSA: os revestimentos de argamassa serão constituídos por duas camadas 

superpostas, contínuas e uniformes; o emboço, aplicado sobre a superfície 

chapiscada a revestir com azulejos, e o reboco em massa única aplicado diretamente 

sobre o chapisco. À FISCALIZAÇÃO é assegurado o irrestrito direito de exigir o 

enriquecimento de quaisquer dos traços a serem utilizados nas massas, em 

decorrência dos materiais componentes recebidos na obra. Os chapiscos serão 

fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão parâmetro áspero ou 

entrecortado de sulcos para facilitar a aderência do reboco. Qualquer alteração de 

traços deverá ser previamente aprovada pela FlSCALIZAÇÃO. Os rebocos, tipo 

paulista, só serão executados depois da colocação de peitoris e marcos e antes da 
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colocação de alizares e rodapés. Os rebocos, tipo paulista, externos, não poderão ser 

executados quando a parede a revestir estiver sujeita a chuvas e sem adequada 

proteção. Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas ou umidade 

relativa muito baixa, os rebocos externos e até mesmo os internos, executados em 

uma jornada de trabalho deverão ter para cura, suas superfícies molhadas ao término 

dos trabalhos. O reboco paulista terá a espessura máxima de 20 mm e deverá ser 

aplicado sobre a alvenaria chapiscada, no traço 1:2:8, cimento, cal em pasta e areia 

média lavada. 

3.3 AZULEJOS: os revestimentos com azulejos deverão ser executados por profissionais 

especializados. Os azulejos deverão ser assentados sobre superfície regularizada 

com argamassa, conforme o item acima, depois de executados os serviços de 

revestimento de teto. Para o assentamento deverão ser utilizados os seguintes 

processos: argamassa especial de alta adensidade, tipo cimento cola, na proporção 

indicada pelo fabricante. Os cortes e os furos dos azulejos só poderão ser feitos com 

equipamentos próprios para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 

Nos cortes e furos dos azulejos será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, 

de forma a serem conseguidas peças corretamente recortada, com arestas 

perfeitamente acabadas a 45º. Todas as peças, antes do seu emprego, serão 

cuidadosamente selecionadas por tamanho, espessura e tonalidade para que se 

obtenha um assentamento uniforme e de bom acabamento. A colocação dos azulejos 

será feita de modo a deixar as superfícies perfeitamente planas, evitando-se ressaltos 

de uma peça em relação a outra. Será percussão, demonstre também não estar 

perfeitamente fixado. Os pontos de instalação deverão, obrigatoriamente, coincidir 

com as juntas. Quando não especificado em contrário, as juntas serão corridas e 

rigorosamente a prumo e em nível. A espessura das juntas será conforme orientação 

do fabricante, ou com informações da FISCALIZAÇÃO, e será utilizado espaçador 

plástico como utilizado como gabarito. Receberão azulejos até o teto seguintes 

ambientes: cozinha, sanitários e área de serviço. O assentamento será efetuado de 

acordo com as recomendações do fabricante de argamassa especial e mais o que se 

segue. Assentamento com Argamassa Especial de Alta Adesividade Com o emprego 

de argamassa de alta adesividade o assentamento será procedido a seco, 
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dispensando a operação de molhar as superfícies do emboço e das cerâmicas. 

Adicionar-se-á água à argamassa até obter-se consistência pastosa, ou seja, 01 parte 

de água para 03 a 04 partes de argamassa. Deitar-se-á, em seguida, a argamassa, 

assim preparada, “descansar”, por um período de 15 minutos, após o que, executar-

se-á novo amassamento. A argamassa será estendida com o lado liso da 

desempenadeira de aço, numa camada uniforme de 3 a 4mm, sobre o emboço. Com 

o lado dentado da mesma desempenadeira de aço, formar-se-ão cordões que 

possibilitarão o nivelamento dos azulejos. Com esses cordões ainda frescos, efetuar-

se-á o assentamento, batendo-se um a um, cada elemento assentado, como no 

processo tradicional. A espessura final da camada entre os azulejos e o emboço, será 

de 2 a 3mm. 

3.4 PINTURAS – CARACTERÍSTICAS GERAIS: As superfícies a pintar serão limpas e 

convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. A tinta a ser 

utilizada será de primeira linha. As pinturas serão executadas de acordo com o tipo 

de cores indicadas nos projetos e especificações ou pela Fiscalização. A preparação 

das superfícies terá por objetivo melhorar as condições para recebimento da tinta. A 

superfície bem preparada será limpa, seca, lisa e geralmente plana, isenta de graxas, 

óleos, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem. Profundas imperfeições da parede 

devem ser corrigidas com reboco. As imperfeições rasas da superfície devem ser 

corrigidas com massa acrílica. Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas 

com água e detergente. Partes mofadas devem ser lavadas com uma solução de 1:1 

de água sanitária. Em seguida enxaguar a superfície. A porosidade será corrigida com 

selador, que visa reduzir e uniformizar a absorção inútil e excessiva da tinta pela 

superfície. As superfícies de madeira serão preparadas com emprego de lixas, cada 

vez mais finas, até obter-se superfícies lisas. A eliminação da poeira deverá ser 

completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os 

trabalhos de pintura, até que as tintas sequem inteiramente. O número de demãos 

será o suficiente para cobrir totalmente a superfície a pintar, de acordo com as 

recomendações do fabricante, nunca inferior a 2 (duas). Cada demão de tinta só 

poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo 

observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em 
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contrário. Igual cuidado haverá entre demãos de massa, observando-se um intervalo 

mínimo de 48 horas, após cada demão, para a aplicação da subsequente, salvo 

especificação em contrário. Os trabalhos de pintura em locais não convenientemente 

abrigados serão suspensos em tempo de chuva. Serão adotadas precauções 

especiais no sentido de se evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas a 

pintura (tijolos aparentes, marmorites, vidros, ferragens, etc), devido a grande 

dificuldade de remoção das tintas adesivas às superfícies, principalmente as rugosas 

ou porosas. Os salpicos, que não puderem ser evitados, deverão ser removidos 

enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que 

necessário. Antes da execução definitiva de qualquer pintura, uma amostra será 

submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO, com as dimensões mínimas de 0,50 x 

1,00m, sob iluminação semelhante e em superfície idêntica a do local onde será 

aplicada a pintura. Esse procedimento é fundamental para não ocorrer divergências 

nas tonalidades já aplicadas em obras de mesmo objeto, já construídos. A indicação 

exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores será 

determinada nos projetos, especificações ou diretamente pela FISCALIZAÇÃO. Salvo 

autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, serão empregadas, exclusivamente, tintas 

já preparadas em fábricas, entregues na obra com sua embalagem original intacta. 

Para qualquer recuperação de pintura (retoque), por menor que seja, será obrigatória 

a pintura completa do plano da parede. De maneira nenhuma será aceito remendo na 

pintura. O reboco paulista só poderá receber pintura, quando decorridos pelo menos 

30 dias de sua confecção. Os espelhos dos interruptores, das tomadas e das 

fechaduras, como também as tampas dos quadros elétricos e de telefone só deverão 

ser fixadas após a conclusão dos serviços de pintura. 

3.5 PVA – LÁTEX / ACRÍLICA: deverão ser atendidas as seguintes recomendações: Será 

aplicada lixa fina em toda a superfície a ser pintada e, em seguida, deverá ser 

eliminado todo o pó; Será aplicada uma demão de líquido selador; Na execução da 

pintura serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias, para se obter uma 

superfície com coloração perfeitamente homogênea. A tinta a ser aplicada será 

acrílica semi brilho, de primeira linha. Quando for exigida a aplicação prévia de massa 

corrida, deverão ser atendidas, no mínimo as seguintes recomendações: Lixamento e 
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limpeza a seco da superfície; Aplicação de uma demão de líquido selador Aplicação 

da massa corrida em camadas finas e sucessivas; Lixamento a seco da superfície 

emassada e limpeza do pó; Serão aplicadas tantas demãos de tinta quantas forem 

necessárias para se obter uma superfície com coloração perfeitamente homogênea. 

 

4.0 – PAVIMENTAÇÃO 

4.1 REVESTIMENTO PARA PISO COM CERÂMICA: Pisos cerâmicos com dimensões 

45x45cm. Todos os pisos serão selecionados por tamanho, espessura e tonalidade, 

de forma que seu assentamento resulte em perfeita execução, buscando-se uma 

máxima uniformidade por "panos revestidos". A colocação dos pisos será efetuada de 

modo a deixar as juntas perfeitamente alinhadas, em fiadas retas e continuas e de 

espessura homogênea. O assentamento dos pisos deverá ser procedido sobre 

contrapiso, constituído por argamassa de cimento e areia lavada no traço volumétrico 

de 1:3; terá acabamento desempenado e sua execução antecederá de, no mínimo, 

10 dias a colocação das cerâmicas. Nos planos ligeiramente inclinados, 0,3% no 

mínimo, constituídos pelas pavimentações de cerâmica, não serão toleradas 

diferenças de declividade em relação à prefixada para a execução, ou flechas de 

abaulamento superiores a um cm em 5m ou seja, 0,2%. As juntas serão definidas por 

bitoladores plásticos, conforme orientação do fabricante das cerâmicas, salvo 

disposições em contrário nos desenhos e especificações. A superfície inferior das 

cerâmicas, por ocasião do assentamento, deverá estar seca e perfeitamente limpa. O 

tempo de vida da argamassa, após adição de água, será de 2 horas. Observar os 

caimentos para os ralos, onde houver. O revestimento do piso deve passar sempre 

por baixo do revestimento das paredes (azulejos), isto para evitar infiltrações de água 

da lavagem ou empoçamento através das juntas verticais que se formaria entre piso 

e revestimento da parede. A aplicação da argamassa será feita com desempenadeira 

de aço, a qual deverá ter dois lados lisos e dois lados denteados. A argamassa será 

estendida utilizando-se para isso o lado liso maior, até obter-se uma camada com 4 

mm de espessura. Em seguida, com os lados denteados, formar-se-ão cordões que 

possibilitem o nivelamento das cerâmicas, recolhendo-se o excesso de argamassa. 

Sobre os cordões ainda frescos, serão aplicadas as cerâmicas batendo-se, uma a 
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uma, como no processo normal. A espessura final da argamassa será de 2 mm. O 

rejuntamento será executado com argamassa elástica, própria para este fim, 

preparada conforme orientação do fabricante, na espessura de 1,5mm. Na 

eventualidade de vir a ser necessário o corte de cerâmicas, essa operação será 

executada com cortadores e separadores mecânicos. Não será permitida a passagem 

por sobre a pavimentação de cerâmica, até 48 horas após o seu assentamento. A 

pavimentação será convenientemente protegida com camada de serragem de 

madeira, gesso ou outro processo adequado, durante a construção.  A cor será 

indicada pela FISCALIZAÇÃO. As peças a serem adquiridas devem anteriormente, 

serem aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. O rejuntamento será com pasta para rejunte 

colorido na cor indicada pela FISCALIZAÇÃO, observando as orientações do 

fabricante, após o tempo de cura do rejunte o piso deverá ser devidamente limpo. Nos 

ambientes internos com presença de pisos frios será aplicado rodapé cerâmico de 

altura 7,00 cm, assentado com cola, conforme características dos pisos executados e 

fornecidos pela contratante.  

 

5.0 – INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

5.1 ESCAVAÇÕES: a CONTRATADA deverá executar todo movimento de terra 

necessário para o nivelamento do terreno nas cotas determinadas no projeto 

arquitetônico. Durante este trabalho, a CONTRATADA providenciará a drenagem, o 

desvio ou a canalização das águas pluviais, se necessário, evitando, assim, que as 

mesmas venham a prejudicar as obras em andamento. As escavações para execução 

de fundações deverão ser convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas se for 

necessário, adotando-se todas as providências aconselháveis para a segurança e 

integridade das construções vizinhas e redes públicas; a CONTRATADA reconstituirá, 

imediatamente, as áreas porventura danificadas, sendo de sua inteira 

responsabilidade qualquer ônus que venha a recair sobre vizinhos ou terceiros, em 

decorrência dessas escavações. 

5.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS: As instalações serão executadas rigorosamente de 

acordo com as normas da ABNT, com as posturas exigidas pela concessionária local 

e com o respectivo projeto, devendo obedecer às seguintes prescrições: a) facilidade 
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de inspeção; b) declividade contínua e alinhamentos perfeitos entre as caixas de 

inspeção; c) perfeita estanqueidade das juntas. Os aparelhos que pertencem às 

instalações de esgoto deverão ser inspecionáveis e convenientemente dispostos para 

se evitar o contato com as instalações hidráulicas e a consequente contaminação da 

rede água potável. As declividades indicadas no projeto serão consideradas como 

mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis, até o sistema de 

fossa séptica existente, antes da instalação das caixas coletoras. Toda a instalação 

será perfeitamente dotada dos elementos necessários às possíveis futuras operações 

de inspeção e desobstrução. Toda a instalação de esgoto projetada deverá ser 

executada com ventilação compatível. A canalização de ventilação deverá ser 

instalada de forma que não tenha acesso a ela qualquer despejo de esgoto e que 

qualquer líquido que nela ingresse possa retornar e escoar, por gravidade, até o tubo 

de queda, ramal de descarga ou ao desconector em que a ventilação tenha origem. A 

ligação de um tubo de ventilação a uma canalização horizontal, deverá ser feita acima 

do eixo desta tubulação, elevando-se o tubo ventilador até 15 cm, pelo menos, acima 

do nível máximo da água do mais alto dos aparelhos servidos, antes de desenvolver-

se horizontalmente ou de ligar-se a outro tubo ventilador. As derivações que correrem 

embutidas nas paredes ou rebaixos de pisos, não poderão jamais estender-se 

solidárias ao concreto da estrutura. As furações, rasgos e aberturas, que serão 

necessariamente feitas em elementos da estrutura de concreto armado, para 

passagem de tubulações, serão locados nas formas e tomados com tacos, buchas ou 

bainhas, antes da concretagem. Deverão ser tomadas medidas para se evitar que as 

tubulações venham a sofrer esforços não previstos, decorrentes de deformações 

estruturais e para que fique assegurada a possibilidade de dilatação e contrações das 

peças rasgadas. As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a 

montagem dos aparelhos sanitários com bujões ou plugues, convenientemente 

acoplados, sendo vedado o emprego de buchas de papel, madeira ou qualquer outro 

material, para tal fim. 

5.3 CAIXAS DE INSPEÇÃO: as caixas de inspeção serão executadas em alvenarias de 

tijolos maciços, assentes com argamassa 1:4, cimento e areia lavada, revestidas 

internamente com argamassa de cimento e areia lavada 1:3 com acabamento alisado, 
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ou ainda em concreto pré-moldado, obedecendo às seguintes prescrições e 

dimensões mínimas de 60x60x60cm. A laje de fundo será em concreto simples, 

devendo ser moldada a meia-seção do coletor que por ali passar, obedecendo a 

declividade do subcoletor. Não se permitirá a formação de depósitos no fundo da 

caixa. As paredes deverão ser levantadas a uma altura tal que a tampa fique no nível 

do piso ou do terreno. Na caixa executada em área edificada, a face superior da tampa 

deverá estar no nível do piso acabado e ter o mesmo revestimento. 

 

6.0 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

6.1 CONDIÇÕES GERAIS: a execução dos serviços deverá obedecer: às prescrições 

contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; às disposições 

constantes de atos legais dos estados, municípios e aquelas das companhias 

concessionárias; às especificações e detalhes dos projetos; e às recomendações e 

prescrições do fabricante para os diversos materiais. Não se permitirá a concretagem 

de tubulações dentro de colunas, pilares, vigas ou outros elementos estruturais; as 

buchas, bainhas e caixas necessárias à passagem das tubulações através de 

elementos estruturais, deverão ser executadas e colocadas antes da concretagem. 

Durante a construção e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das 

tubulações de água, serão protegidas com plugues, caps ou outro tipo de proteção. 

As tubulações aparentes deverão ser convenientemente fixadas por braçadeiras, 

tirantes de aço ou outros dispositivos que lhes garantam perfeita estabilidade. As 

tubulações de distribuição de água, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias 

ou de seu envolvimento por capas de argamassa ou de isolamento térmico, serão 

lentamente cheias de água, para eliminação completa de ar e, em seguida, submetida 

a prova de pressão interna. 

6.2 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA: as instalações usarão extensão da rede existente na 

edificação. Não será necessário redimensionamento pois se trata de realocação de 

cozinha e lavanderia já existentes, mantendo os mesmos equipamentos. As 

tubulações das colunas correrão embutidas nas alvenarias. Quando se usar tubos e 

conexões de PVC, a vedação das roscas deverá ser feita por meio de vedantes 

adequados tais como: fita teflon, solução de borracha ou similares. É inteiramente 
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vedada a abertura de bolsa nos tubos soldáveis. Todas as tubulações, antes do 

fechamento dos rasgos das alvenarias, deverão ser submetidas à prova de pressão 

intensa. Esta prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática 

máxima a que será submetida a instalação, não devendo, em ponto algum da 

canalização, o valor da sua medida ficar a menos de 1 Kg/cm² (10 m.c.a). A duração 

da prova será pelo menos de 6 horas para cada teste de pressão. A pressão será 

transmitida por bomba apropriada e medida por manômetro instalado ao sistema.  

 

7.0 SERVIÇOS FINAIS 

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS: A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e 

conservação, devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas 

instalações, equipamentos e aparelhos. Na execução dos serviços de limpeza 

deverão ser tomadas as precauções no sentido de se evitar danos aos materiais de 

acabamento. O desentulho da obra deverá ser feito periodicamente durante a 

construção e de acordo com as recomendações da FISCALIZAÇÃO.  Ao término dos 

serviços, será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 

varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, 

revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, 

etc, serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados de modo a não se danificar 

outras partes da obra com estes serviços de limpeza. Haverá particular cuidado em 

remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa ou tintas endurecidas das 

superfícies, sobretudo, das cantarias, alvenarias de pedra, azulejos e cerâmicas. 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se 

especial atenção a perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das 

esquadrias. 

7.2 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES: quanto aos materiais 

cerâmicos, a limpeza de todas as superfícies revestidas ou pavimentadas deverá ser 

feita com água e sabão, ou com emprego de outros materiais comprovadamente 

recomendados pelo fabricante. Só deverão ser empregadas soluções de soda 

cáustica, potassa ou ácido clorídrico na proporção de uma parte de ácido para 5 a 8 

partes de água, quando o material cerâmico lavado com água e sabão não ficar 
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completamente limpo. Após a aplicação de uma das soluções indicadas no item 

anterior, a superfície deverá ser imediata e abundantemente lavada com água. Quanto 

à limpeza de ferragens e metais, serão lavados com água e sabão; os metais 

cromados serão limpos com removedor adequado. Para recuperação do brilho natural 

deverão ser polidos com flanela. Já a limpeza de vidros, manchas e respingos de tinta 

deverão ser limpos com removedor adequado e estopa de algodão, sem causar dano 

à pintura da esquadria e à textura do vidro. 

 

CONCLUSÃO 

A obra de reforma e pintura será considerada concluída após a fiscalização do município 

juntamente com o responsável técnico da contratada e a emissão do respectivo laudo técnico 

de recebimento provisório.  O laudo de conclusão definitiva será emitido sessenta dias após o 

laudo de recebimento provisório dos serviços.  

   

 

São José do Hortêncio, 23 de dezembro de 2021. 
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