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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
I - GENERALIDADES:   

 
Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 

obras e serviços relativos à obra de CONSTRUÇÃO DA PARADA DE ÔNIBUS INTERMUNICI PAL, no 
município de Santa Izabel do Pará - PA , conforme os projetos compreendendo o fornecimento dos 
materiais, mão-de-obra com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as 
despesas necessárias à completa execução da obra pela empresa contratada. 
 
II - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES:  
 

Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificação e comparação de todos os 
desenhos dos projetos, especificações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
fornecida pela PMSIP, bem como, providenciar os registros nos órgãos competentes. 

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os projetos, prevalecerão 
estes. Caso surjam dúvidas, caberá a PMSIP esclarecer.  

A planilha de quantidades, partes integrantes da documentação fornecida pela PMSIP, servirão 
também para esclarecimentos, em todos os itens de serviços, através das indicações de características, 
dimensões, unidades, quantidades e detalhes nelas contidas. 

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 
quantidades, deverá ser considerado nas composições de custos dos referidos serviços. 

Os serviços de caráter permanentes, tais como, pronto socorro, administração da obra, limpeza 
da obra, equipamentos e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI. 
 
Nestas especificações deve ficar perfeitamente clar o, que todos os casos de caracterização de 
matérias ou equipamentos por determinada marca, fic a subentendido a alternativa “ou similar” a 
juízo da fiscalização 
 
2 - OCORRÊNCIA E CONTROLE: 
 

A empreiteira ficará obrigada a manter na obra um livro diário de obras, destinado as 
anotações pela contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a serem feitas pela 
fiscalização. 

A empresa responsável, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo 
com a fiscalização, deverá apresentar o “As Built”  através de documentos que se tornem necessários, 
tais como, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc. 
 
3 - MATERIAIS A EMPREGAR: 

 
O emprego de qualquer material, com maior ênfase para o de acabamento, como lajotas 

cerâmicas, ferragens, esquadrias, metais, louças sanitárias e etc. estará sujeito a fiscalização, que 
decidirá sobre a atualização do mesmo. 

Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização, antes da sua 
aplicação.  

A empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 
engenheiro/arquiteto fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diário de 
obras. 
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4 - FISCALIZAÇÃO: 
 

A fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela PMSIP. Cabe ao fiscal, 
verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos informativos. 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente, o projeto e suas especificações, 
devendo a PMSIP, ser consultada para toda e qualquer modificação. 

Em caso de inexistência ou omissão de projetos, compete à fiscalização fazer a indicação e 
proceder às definições necessárias para execução dos serviços, como por exemplo, locais, padrões, 
modelos, cores, etc. 
  
5 - COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO:  
  

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no livro diário de obras, e quando 
necessário, através de oficio ou memorandos. 
 
6 - PRONTO SOCORRO: 

 
A empreiteira deverá manter no local da obra, um serviço de pronto socorro para atendimentos 

dos operários que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras. 
 
7 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 
 

A contratada deverá manter na direção da obra um preposto, com conhecimentos técnicos que 
permitam a execução com perfeição de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à 
perfeita administração da obra como, almoxarife, apontado vigia e etc. 

A contratada deverá comunicar com antecedência à PMSIP, o nome do responsável técnico, 
com suas prerrogativas profissionais. 

A PMSIP fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, 
caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposições em executar as ordens da 
fiscalização. 

A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, onde será 
obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI), apropriados a cada caso, visando 
a melhor segurança do operário, juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra. 

A contratada será responsável pelas observâncias das leis, decretos regulamentos, portarias e 
normas federais, estaduais e municipais  direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, 
inclusive por suas subcontratadas. 

Durante a execução dos serviços, a contratada deverá: 
 

� Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas – ARTs 
referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da lei nº 
6496-77. 

� Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 
alocado nos serviços, objeto do contrato. 

� Efetuar pagamentos de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento 
definitivo dos serviços. 

� A contratada deverá montar um escritório na obra, com dependências confortáveis 
para uso da fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito 
funcionamento e atendimento dos serviços de construção. 

� A vigência será ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definido da 
obra. 
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8 – EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS:      
 

A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes e 
maquinários, assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos 
serviços até a sua conclusão. 

Os agregados serão estocados em silos previamente preparados.         
 
 
9 – LIMPEZA:      
 

A contratada será responsável pela limpeza permanente da obra durante todo o seu período de 
execução, sendo responsável pela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 
construção da obra, como: madeiras, materiais brutos, tijolos, etc. 

 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

• Placa da obra: 
 

A placa da obra será em lona com plotagem gráfica, estruturada com peças de madeiras 3” x 2“ 
e 2’’x 1’’ obedecendo o modelo fornecido pela PMSIP, que objetiva  a exposição de informações. 

 
• Locação da obra: 

 
O gabarito da obra deverá ser executado com madeira de boa qualidade, sendo utilizadas 

tábuas alinhadas e desempenadas pregadas sempre topo a topo. O gabarito deverá ser nivelado e em 
esquadro. 
 

• Barracão em madeira, inclusive Instalações elétrica s e hidrossanitária: 
 
O barracão da obra deverá ser executado com madeira branca de boa qualidade. 
A cobertura será com telha de fibrocimento de 4 mm, Brasilit ou similar. 
O piso de assoalho com tábua forte ou piso em concreto simples traço, 1:3:5. 
A pintura será com cal virgem. 
 

• Tapume com telhas metálica: 
 

Deverá ser executado um tapume externo com estrutura de madeira branca e telhas metálicas na 
altura de 2,20m, para que seja isolada a área da obra, de modo que a mesma não venha a 
conturbar/perturbar o funcionamento da parada existente. 
 
2 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 

• Equipe Técnica: 
 

A administração se dará por equipe técnica habilitada para a supervisão das atividades, portando 
toda a documentação necessária (projetos executivos, memorial descritivo, especificações técnicas e 
demais documentos cabíveis) para a perfeita execução dos serviços necessários para a conclusão da 
obra. 
 Ficará, também, a cargo da administração a manutenção do canteiro de obras no que diz 
respeito à segurança de todos os profissionais ali locados e eventuais transeuntes. 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 
3 - MOVIMENTO DE TERRA 
 

• Escavação manual:   
 

A escavação será executada de forma manual utilizando enxadas, pás, cavadores e etc. 
Obedecendo aos projetos. 

 
• Carga manual de entulho em caminho basculante 6 M3:   

 
Todo o material fruto das escavações deverão ser retirados da área de trabalho para um local 

definido pela fiscalização.  
  

• Aterro: 
 

O aterro deverá ser de boa qualidade, executado manualmente e compactado em camadas 
máximas de 20 cm, molhando-se com água durante a execução.   

  
4 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 
 

• Fundação em concreto ciclópico (alicerce e baldrame ), inclusive forma e desforma:   
 

Será feita a contenção do perímetro da parada de ônibus em concreto ciclópico com 30% de 
pedra preta, resistência mínima de 10,0MPa. 
Serão utilizados: 

 O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 
Pedra preta de boa resistência. 
Areia com granulometria média.  
As fôrmas serão de madeirite de boa qualidade com ripões de madeira branca de boa qualidade. 
 

• Lastro de Concreto:   
 
 O lastro será executado em concreto simples com 5,0cm de espessura, traço 1:3:6 (cimento, 
areia e seixo), resistência mínima de 15,0 MPa. 

Serão utilizados: 
 O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 

O seixo utilizado será de granulometria média. 
Areia com granulometria média.  

 Poderá ser comprado o concreto usinado, desde que as citadas resistências sejam obedecidas. 
 

• Concreto armado e bombeado:  
 
As sapatas, arranque das sapatas da infraestrutura e vigas do cintamento serão executadas em 

concreto armado, resistência de 25 Mpa, o traço deverá dimensionado para atingir a resistência citada. 
Serão utilizados: 

 O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 
Areia com granulometria média.  
As fôrmas serão de madeirite de boa qualidade com ripões de madeira branca de boa qualidade. 
O aço utilizado será CA 50 e CA 60 da Belgo, Gerdau ou Similar. 

 Poderá ser comprado o concreto usinado, desde que as citadas resistências sejam obedecidas. 
 Serão encamisadas com concreto simples as colunas metálicas que ficarão nas paredes de 
alvenarias. 
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• Laje pré-moldada:  
 
As lajes pré-moldadas serão as coberturas dos banheiros e executadas em concreto armado, 

resistência de 25 Mpa, o traço deverá dimensionado para atingir a resistência citada. 
Serão utilizados: 

 O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 
Areia com granulometria média.  
As fôrmas serão de madeirite de boa qualidade com ripões de madeira branca de boa qualidade. 
O aço utilizado será CA 50 e CA 60 da Belgo, Gerdau ou Similar. 

 Poderá ser comprado o concreto usinado, desde que as citadas resistências sejam obedecidas. 
  

 
• Impermeabilização das fundações:  

 
Os baldrames, arranques dos pilares e as vigas do cintamento serão impermeabilizadas com 

tinta asfáltica impermeabilizante em duas demãos, conforme as especificações do fabricante. 
Serão utilizados: 

 Tinta asfáltica Impermeabilizante Neutrol ou similar. 
 
5 – ALVENARIA/DIVISÓRIA/REVESTIMENTO 
 

• Alvenaria de tijolo: 
 

Serão utilizados tijolos cerâmicos de 6 ou 8 furos de boa qualidade.. 
O cimento utilizado no assentamento dos mesmos, será poty, nassau, zebu ou similar     CP II – 

Z32.  
O aditivo plastificante utilizado na argamassa de assentamento será o Vedalit, Quimikal ou 

Similar. 
 

• Divisória em granito cinza: 
 

Serão fornecidas e assentadas divisórias de granito cinza, dotadas de elementos de fixação, 
conforme o projeto arquitetônico. 
 

• Chapisco de paredes e tetos:  
 

Todas as paredes de alvenaria interna e externas, lajes e superfícies de concreto armado, serão 
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
Se for usar produto industrializado (SIKA CHAPISCO OU SIMILAR ) no processo de chapiscagem, 
seguir as orientações do fabricante. 

O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 
Areia com granulometria media. 
  

 
• Massa única para recebimento de pintura em paredes e lajes 

 
O reboco é o revestimento com acabamento em pintura executado em uma única camada. Neste 

caso, a argamassa utilizada e a técnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz de 
cumprir sua função, ou seja, regularização da base e acabamento.  

Todas as paredes internas e externas, que não serão revestidas com cerâmica serão revestidas 
com reboco com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, aditivo plastificante de fabricação industrial), 
espessura 20 mm.  
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As paredes antes do início do reboco deverão estar com as tubulações que por ela devam 
passar, concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão ser convenientemente molhadas.  

Os rasgos efetuados para a instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela colocação de 
tela metálica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou blocos.  

Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à 
desempenadeira de aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.  

Com a superfície ainda úmida procede-se a execução do chapisco, e posteriormente a do 
reboco. A argamassa deverá ter consistência adequada ao uso, compatível com o processo de 
aplicação, constituída de areia fina, com dimensão máxima de 1,2mm, e cimento e aditivo.  

A areia a ser utilizada deverá ser espalhada para secagem. Em seguida, será peneirada, 
utilizando-se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilização da argamassa.  

A base a receber o reboco deverá estar regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais 
superiores a 10 mm, tais como depressões, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas 
da alvenaria ou outras saliências, deverá ser reparada, antes de iniciar o revestimento.  

O reboco deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, 
obedecidos a seus prazos mínimos: 24 Horas após a aplicação do chapisco; 04 Dias de idade das 
estruturas de concreto, das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto.  

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma 
tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de 
alumínio, a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou 
taliscas de madeira usando-se, para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento.  

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as 
taliscas, empregando-se argamassa, que será sarrafeada, em seguida, constituindo as “guias” ou 
“mestras”.  

O reboco só será executado depois da colocação dos marcos das portas e antes da colocação 
de alisares. 

Os materiais componentes das argamassas deverão atender às recomendações das Normas 
Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal, areia e água:  

- Cimento - Deverá ser novo, não se admitindo a utilização de cimento “empedrado”.  
- Areia - Deverá apresentar granulometria e características condizentes com o tipo de argamassa 

que comporá. Poderá ser: grossa, média, fina (peneirada), comum com poucas impurezas ou lavada 
proveniente de jazidas (leito de rio).  

- Água - Deverá ser tal que não apresente impurezas, tais como sais, álcalis ou materiais 
orgânicos que possam prejudicar as reações com o cimento. A água potável da rede de abastecimento é 
considerada satisfatória para ser utilizada.  

O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto na NBR- 7200 - Revestimentos de 
paredes e tetos com argamassas – material, preparo, aplicação e manutenção. 
 

• Emboço:  
 

Após chapiscado, será aplicado emboço com argamassa de cimento, areia e aditivo ligante de 
fabricação industrial (Vedalit, Quimikal ou similar), no traço 1:6 (cimento e areia), nas paredes que 
receberão acabamento em cerâmica.  

O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 
A granulometria de areia será média. 
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• Cerâmica 25X35 cm:   
 

As superfícies indicadas receberão acabamento em cerâmica 25X35 cm – TIPO A, Fabricante 
Porto rico, Cecrisa ou Similar, a lajota deverá ser aprovada pela fiscalização. 
A argamassa colante industrializada utilizada será da Quartzolit, Argamassas Belém ou similar.  
O rejunte utilizado será da Quartzolit ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalização. 

 
• Cerâmica 5X5 cm:   

 
As superfícies indicadas receberão acabamento em pastilhas cerâmicas 5X5 cm – TIPO A, 
Fabricante Porto rico, Cecrisa ou Similar, a lajota deverá ser aprovada pela fiscalização. 
A argamassa colante industrializada utilizada será da Quartzolit, Argamassas Belém ou similar.  
O rejunte utilizado será da Quartzolit ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalização. 
 

 
6 - COBERTURA  
 

• Estrutura Metálica: 
 

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e posteriormente a 
colocação das telhas metálicas leves de alumínio.  

O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo ASTM A-36 ou 
ASTM A572.  

Eletrodos para solda elétrica – AWS-E7018 
Barras de aço CA 25; 
Chumbadores para fixação das chapas de base – ASTM A36; 
Perfis de chapas dobradas – ASTM A36; 

Condições Gerais referência para a execução: 

O fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis que indicados nos Documentos de 
PROJETO de fato estejam em falta na praça. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverão ser 
substituídos por outros, constituídos do mesmo material, e com estabilidade e resistência equivalentes 
às dos perfis iniciais. 

Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida à aprovação da 
FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser substituídos por perfis de 
chapa dobrados. 

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil de peças 
tracionadas ou fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade. 

Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações contidas nos 
Documentos de PROJETO.  

As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério estabelecido entre 
FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão ser parafusadas. 

As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento deverão ser 
dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos Documentos de PROJETO, e 
sempre respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do esforço admissível na barra. 

Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de força cortante 
indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 75% de força cortante 
admissível na barra; havendo conexões a momento fletor, aplicar-se-á critério semelhante. 

Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda de ângulo, exceto quando 
indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO. 
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Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as soldas de 
importância deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. As superfícies das peças 
a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta de óleo, graxa, rebarbas, escamas de laminação 
e ferrugem imediatamente antes da execução das soldas. 

Antes da execução da estrutura metálica, todas as medidas devem ser tiradas in loco. 
 

• Telha de alumínio: 
 

Serão fornecidas e assentadas telhas de alumínio de 0.5mm, conforme as especificações do 
fabricante e o projeto. 

 
• Calha em chapa de aço galvanizada: 

 
Será executada uma calha em chapa de aço galvanizada nº 24, conforme o projeto. 
 

• Tubo de descida, joelhos de PVC, caixa de drenagem pluvial, canaleta e grade: 
 

Conforme o projeto será executado o sistema de drenagem pluvial com tubos de PVC e conexões,  
caixas de drenagem pluvial, canaleta em alvenaria rebocada e grade de proteção, que receberão as 
águas da cobertura. 
 
Cobertura em policarbonato: 
 

Será fornecida e instalada, de acordo com o projeto, uma cobertura em policarbonato com 
estrutura metálica que obedecerão as seguintes recomendações: 

Usar chapas com espessura mínima de 3,0mm; 
            A Estrutura que irá acomodar a chapa deve estar bem limpa; 
            A instalação da chapa deve ser a última fase da obra; 
           As dimensões da chapa devem estar de acordo com a dimensões da estrutura; 
           O policarbonato possui um elevado coeficiente de dilatação, por isso, evitar sempre furar as 
chapas; 
           Durante o transporte, corte, armazenamento e instalação, deve-se tomar o máximo de cuidado 
para não danificar a superfície do material; 
           Remover o filme de proteção da superfície que entrará em contato com as guarnições; 
           O restante da chapa deverá ficar protegida pelo filme até o final da obra; 
           Verificar o lado indicado com a proteção anti UV e deixá-lo sempre para receber a radiação do 
sol. 
 
 
7 – PISOS, RODAPÉS  
 

• Camada impermeabilizadora:   
 

Os pisos indicados receberão uma camada impermeabilizadora em concreto ciclópico com SIKA 
1 ou produto Similar, na dosagem especificada pelo fabricante. 

 O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 
Areia com granulometria media. 
Pedra preta. 

 
• Passeio - Calçada de proteção: 

 
As calçadas de proteções serão executadas em concreto simples com junta plástica a cada 1,0 
metro, declividade de 1%, e alvenaria de tijolos cerâmicos a cutelo para fazer a contenção, o 
concreto terá SIKA 1 ou produto Similar, na dosagem especificada pelo fabricante. 
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O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 
Areia com granulometria media. 
Seixo médio. 
Pedra preta. 
As juntas de plásticas serão de 17mmx3mmx2,0m. 
 
 

• Piso em granilite: 
 

Sobre a camada impermeabilizadora será executado o piso granilite, conforme os ambientes 
mostrados no projeto arquitetônico. 

Será executada com argamassa de cimento, areia e granitina com espessura 8mm. 
O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 
Areia com granulometria média ou grossa. 
Granitina de boa qualidade. 

 
8 – ESQUADRIAS, GRADES, PEITORIL E FERRAGENS 
 

As portas serão de alumínio tipo venezianas e janela/balancins de alumínio com vidro temperado  
de acordo com o modelo definido pela fiscalização e dimensões contidas no projeto arquitetônico. 

As grades de ferro serão executadas com aço CA 25 de 1/2”. 
Observação:  

As fechaduras das portas externa deverão ser de embutir, sempre de cilindro e maçaneta do 
tipo alavanca  e de trinco reversível acionado pela maçaneta e pela chave com 02 (duas) voltas. As 
chaves deverão ser fornecidas em duplicata. 

As dobradiças serão de alumínio e serão no mínimo de 03 (três) unidades por folhas. 
As fechaduras das portas dos sanitários deverão ser próprias ao seu uso. 
A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem 

evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 
A localização do assentamento das ferragens será determinada pela fiscalização, se não 

identificável pelo sentido de abertura constante em projeto. 
As maçanetas das portas, salvo em condições especiais, serão localizadas a 105 cm do piso 

acabado. 
Antes do assentamento, as ferragens deverão ser aprovadas pela fiscalização. 
Serão assentados peitoris de mármore nas janelas/balancins, conforme orientação da 

fiscalização. 
 

9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 

Os serviços de instalações elétricas obedecerão às normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais. 

Será instalado um quadro de distribuição de embutir, para 6 disjuntores sem barramento 
2F+N+Terra 127/220v, fabricante Gemar ou Similar. 

Quadro de medição, padrão EQUATORIAL ENERGIA, inclusive o poste metálico e todos os 
elementos exigidos pela concessionária para a ligação nova. 

Os disjuntores utilizados no quadro de distribuição devem ser DIN, fabricante GE ou Similar. 
As luminárias serão de sobrepor e embutir com lâmpadas de fluorescentes ou de LED. 
Todos os interruptores devem ser para 10A–250v, Fab. Perlex ou Similar, instalados em caixas 

de pvc 4” x 2”. 
O quadro de energia elétrica será aterrado com uma haste cobreada de 3/8” x 2,00 m. 
Deverão ser fornecidos e instalados cabos condutores de cobre de 2.5mm², 4mm² e 10mm² com 

isolamento para 750v e 1KV. 
Na rede elétrica será instalado cabo de cobre nu # 6mm². 
Será executada uma caixa em alvenaria com tampa de concreto para o aterramento. 
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Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fab. Tigre, hidrosol ou Similar, rígido, 
rosqueado, com acessórios, respectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha 
de quantidades. 
 
10 – INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS  
 

Os serviços de instalações hidro-sanitárias obedecerão às normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais. 

As instalações serão executadas em tubos de PVC normatizados, fab. Tigre, Akros ou Similar, e 
com diâmetros de acordo com os projetos. 

Os registros de gavetas  e pressão serão metálicos com canoplas (edificação), em dimensões de 
acordo com o projeto, fabricante Docol, Ico ou Similar. 

As caixas de passagem 40 x 40cm serão em alvenaria de tijolos cerâmicos, rebocadas 
internamente, com tampa em concreto armado 

As caixas sifonadas em PVC de 100x100 com saída de 50mm, serão da Astra, Tigre ou Similar. 
A fossa séptica em concreto armado pré-moldada ou moldada in loco, filtro anaeróbio, sumidouro 

e as caixas de passagens do esgoto serão executados em alvenaria de tijolos cerâmicos, as tampas 
serão em concreto armado fck 20 mpa. 

As fôrmas poderão ser de madeira branca de boa qualidade. 
O aço utilizado será CA 50 e CA 60 da Belgo, Gerdau ou Similar. 
O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 
Areia com granulometria média. 
Seixo fino ou médio. 
O concreto utilizado será de 20 Mpa. 

 
11 – LOUÇAS SANITÁRIAS 
 

Todas as louças (portas toalhas, saboneteiras, portas-sabão líquidos, papeleiras, lavatórios, 
mictório e vasos sanitários comuns e PCD) serão aprovadas pela fiscalização, inclusive os acessórios 
dos vasos e lavatórios.  

As torneiras serão metálicas, válvulas metálicas (pias) e plásticas para lavatórios, os sifões serão 
em plásticos cromados para os lavatórios. 

Serão instaladas barras de apoio para deficientes no local indicado em projeto. 
Serão assentadas bancadas com lavatórios de embutir, conforme o projeto. 
 

12 - PINTURA  
 

• Acrílica com massa e selador:  
 

O selador Acrílico utilizado será da Coral, Suvinil ou Similar. 
A massa acrílica será da Coral, Suvinil ou Similar. 
A tinta acrílica será da Coral, Suvinil ou Similar. 

 
Esmalte sintético sobre grades:  
 

Antes da aplicação da tinta esmalte será executado uma demão de primer da Coral, Suvinil ou 
similar, e depois aplicar a tinta esmalte da Coral, Suvinil ou Similar, na cor a ser definida pela 
fiscalização. 
  
13 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

• Placa em Lona com plotagem gráfica, incluindo estru tura de fixação:  
 

Serão fornecidos e instalados Placa em Lona com plotagem gráfica, incluindo estrutura de 
fixação, conforme os projetos. 
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• Guarda corpo:  

 
Serão fornecidos e instalados guarda-corpos em aço galvanizado h=1,10m, conforme os 

projetos. 
 

• Grama:  
 

Serão fornecidas e plantadas gramas tipo esmeralda com terra preta, conforme os projetos. 
 

14 – SERVIÇOS FINAIS 
 
A contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não atrapalhe as atividades nos 

demais setores. 
Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os excessos. 
Todos os pisos serão cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira aderente, 

lavados, a fim de apresentar superfície uniforme, isenta de qualquer impureza, manchas e outras 
imperfeições, encontrando-se em perfeitas condições de utilização. 

Todas as alvenarias, elementos vazados, revestimentos, aparelhos sanitários, etc. serão limpos 
abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes 
serviços de limpeza. 

Todas as torneiras e registros serão limpos com escova e sabão, até que sejam retirados todos 
os vestígios de sujeiras e/ou respingos da pintura. 

Todas as louças sanitárias serão abundantemente lavadas, removendo-se com cuidado todo o 
excesso de massa utilizado na colocação das peças. 

Todas as caixas de passagem, assim como as sifonadas, deverão ser abertas para limpeza e 
remoção de detritos. 

Todas as fechaduras deverão ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito 
nivelamento das portas. 

Todas as bancadas deverão ser perfeitamente limpas, retirando-se toda e qualquer impureza. 
Todos os aparelhos de iluminação deverão ser rigorosamente limpos e polidos, observando-se o 

perfeito funcionamento dos mesmos e o estado das lâmpadas. 
Todas as esquadrias deverão ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as dobradiças, 

trincos e fechaduras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


