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DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA 

 

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a READEQUAÇÃO 

DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "LAGOA JUPARANÃ" com área total edificável 

a ser construída de 734,78m2, inclusive laje pré-moldada, estrutura metálica, cobertura em 

telhas termoacústicas e instalações elétricas. 

 

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão 

executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda 

satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se 

acumular no local. Competirá a empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações 

provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços 

contratados. Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com os 

projetos e especificações fornecidos pela Prefeitura Municipal de Sooretama.  

A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa 

contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no 

desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionadas. Quando, sob qualquer justificativa, 

se fizer necessária alguma alteração nas especificações, substituição de algum material 

por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que está projetado, 

deverá ser apresentada solicitação escrita a fiscalização da obra, minuciosamente 

justificada. Entende-se por equivalentes os materiais que possuam mesma função, 

mesmas caracteristicas físicas e mesmo desempenho técnico. As solicitações de 
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equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento 

dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos. 

 

3 - SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS 

A obra terá instalações provisórias necessárias ao bom funcionamento, como: tapumes, 

contêineres, escritório local, sanitários, água, energia elétrica, etc. Os tapumes de telha 

metálica ondulada deverão ser executados conforme as normas vigentes, planilha e/ou 

memorial.  

Competirá a empresa contratada fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento 

adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.  

A empresa contratada disponibilizará no canteiro de obras contêineres, para o 

funcionamento do escritório, almoxarifado, refeitório, vestiário, sanitário e almoxarifado, 

contendo mesa, cadeira, armário, memorial descritivo, projetos, especificações e os diários 

de obras, impressos e disponíveis para consulta até o término da construção. 

A contratada deverá fornecer e instalar 01 (uma) placa de obra, de acordo com o padrão 

do IOPES. 

Antes de iniciar as demolições, recomenda-se desligar energia, água, gás, e 

principalmente sinalizar bem o perímetro a ser demolido, para que não ocorra acidentes. 

Deverá também executar os serviços de poda e corte de arvores, juntamente com o corte 

de capoeira, raspagem e limpeza do terreno. 

 

 4 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

O terreno deverá estar isento de entulho e matéria orgânica e apresentar grau de 

compactação >95%, oferecendo garantia de estabilidade, sendo aterrado e regularizado a 

cada 25cm, obtendo nivelamento rigoroso para propiciar espessura constante. 
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Deverá construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, 

pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do 

prédio a construir. 

A locação deverá ser executada com instrumento; utilizando gabarito de ripão corrido e 

nivelado em todo perímetro da construção.  

A empresa contratada executará todo o movimento de terra necessário e indispensável 

para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico e topográfico.  

As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, serão 

regularizadas de forma a permitir sempre fácil acesso e perfeito escoamento das águas 

superficiais.  

As escavações serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se 

todas as providências e cautelas aconselháveis para segurança dos operários, garantia 

das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas.  

A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer naquilo que for aplicável, a 

normas da ABNT atinentes ao assunto.  

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, subsolo, reservatórios de água 

enterrados, camada impermeabilizadora, passeios, etc., serão executados com material 

escolhido, de preferência argila, em camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, 

umedecidas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, 

trincas e desníveis, por recalque, das camadas aterradas. 

Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em 

camadas de 20 cm de espessura. Importante observar a umidade de compactação do 

solo, para assentamento uniforme do reaterro. 

Após preparação do terreno, será colocada uma (lona plastica preta 80 micras), sobre toda 

a extensão do piso da quadra. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 

Secretaria Municipal de Obras 

CNPJ: 01.612.155/0001-41 

5 – INFRA / SUPER-ESTRUTURA 

A CONTRATADA deverá fornecer todo o concreto e armaduras para a execução da obra. 

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da 

CONTRATADA, por sua resistência e estabilidade. A execução, preparo do concreto, a 

concretagem, a cura, o controle da resistência do concreto e a aceitação da estrutura 

obedecerão ao estipulado pelas normas da ABNT.  

Nenhuma concretagem poderá ser executada sem uma minuciosa verificação, por parte 

da Prefeitura e da CONTRATADA, da perfeita disposição, dimensões, ligações, 

escoramentos das formas e armaduras correspondentes. A altura do lançamento do 

concreto não poderá ser superior a 2 (dois) metros. Para evitar a desagregação do 

concreto no lançamento, recomenda-se lançar antes uma camada de argamassa de 

cimento e areia, traço 1:1, com aproximadamente 5 cm de espessura.  

Deve-se evitar vibração da armadura, para que não formem vazios ao seu redor, com 

prejuízo da aderência. Todo o concreto lançado deverá ser vibrado com equipamento 

adequado de modo a garantir homogeneidade e evitar vazios. Atentar para o cobrimento 

mínimo da armadura especificado em projeto. 

 

6 - ALVENARIA 

Alvenaria de Blocos de concreto estrutural, que atendam os requisitos descritos na NBR-

6136, com dimensões modulares e padronizados, faces planas, arestas vivas, textura 

homogênea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos visíveis. 

Os blocos devem ser utilizados após 20 dias de cura cuidadosa, mantendo as peças em 

local fresco (quando isto não for previamente executado pelo fabricante). 

Os blocos devem ser assentados com juntas desencontradas (em amarração) ou a prumo, 

conforme especificado em projeto, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos, 

especialmente para as peças que deverão ser armadas. 
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Blocos cerâmicos sem função estrutural, furados, textura homogênea de argila, isenta de 

fragmentos calcários ou qualquer outro corpo estranho, sem apresentar defeitos 

sistemáticos (trincas, quebras, deformações, desuniformidade de cor ou superfícies 

irregulares), conformados por extrusão e queimados de forma a atender aos requisitos 

descritos na NBR 7171, devem possuir seções obrigatoriamente retangulares e a absorção 

de água não pode ser inferior a 8% ou superior a 25%. 

Devem ser assentados em juntas desencontradas (em amarração). A espessura máxima 

das juntas deve ser de 12mm. Deve ser prevista amarração na estrutura de concreto. 

Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentamento. A 

espessura máxima das juntas deve ser de 1,5cm; recomenda-se 1,0cm. 

Nas alvenarias aparentes as juntas devem ser uniformes, rebaixadas e frisadas em "U" e 

rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1: 2. Quando usados como 

elementos vazados, os blocos devem ser assentados "em espelho", com os furos a vista e 

as juntas a prumo. 

Nos elementos armados, deverão ser executadas visitas (furos com dimensões mínimas 

de 7,5 cm x 10 cm) ao pé de cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remoção 

de detritos, a verificação do posicionamento das ferragens e evitar falhas na concretagem. 

Execução de Alambrado com tela losangular de arame fio 12 malha 2" revestido em PVC 

com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" inclusive portão, 

pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo. 

 

7 – ESQUADRIAS  

Para esquadrias de madeira deverão ser adotados os procedimentos abaixo: 

- Verificar se o tamanho do marco confere com a medida da porta. 

- Antes de colocar a porta, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que 

a folha fique torta. Não tentar corrigir as arestas da folha com plaina. 

- Todas as portas externas devem ter soleiras colocadas na parte inferior. 
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- Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão das 

folhas da porta não fique fora de linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não 

devem ser batidos com martelo. 

Para esquadrias de ferro deverão ser adotados os procedimentos abaixo: 

- Deixar um vão livre maior que o tamanho da esquadria; 

- Abrir espaço para encaixar os chumbadores ou grapas; 

- Encaixar a esquadria no vão; 

Aprumar e nivelar; 

- Colocar calços nos cantos do portão observando uma folga de aproximadamente 5 mm 

entre a parte inferior da folha e piso interno acabado. Não colocar calços no meio da base 

da porta; 

- Preencher com argamassa no local dos chumbadores e deixar secar; 

- Os chumbadores devem ser distantes entre si não mais que 60 cm. 

- Deverão ser feitos furos na parede para a fixação dos chumbadores do gradil; 

- O gradil deverá ficar escorado até o completo endurecimento da argamassa utilizado no 

chumbamento. 

Após a retirada do escoramento deverá ser feito o acabamento com argamassa nos 

pontos os chumbadores foram colocados. 

Para esquadrias de alumínio deverão ser adotados os procedimentos abaixo: 

- Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. 

Não usar cunhas; 

- Acertar o prumo e o nível da peça; 

- Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com 

argamassa (1 parte de cimento para 3 de areia); 

- Depois que o cimento secar, retirar os calços de madeira, fechar os buracos com 

argamassa;  

- Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive pintura. 

Quando terminar o acabamento, fixar a esquadria, que é parafusada no contramarco; 
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- O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peça fora de esquadro irá 

gerar problemas quanto a sua abertura e fechamento. 

Para esquadrias de vidro deverão ser adotados os procedimentos abaixo: 

- Deve ser utilizada massa ou gaxeta elástica nos caixilhos; 

- As esquadrias de grandes dimensões devem prever caixilhos com rebaixos fechados e 

calços; 

- As esquadrias abertas, sem baguetes ou cordões (caso usual nas esquadrias simples de 

ferro) devem prever dispositivos tais como pregos de vidraceiro, triângulos, cavilhas, etc., 

separados entre si de 20 a 40cm; 

- As esquadrias de alumínio (que apresentam elevado coeficiente de dilatação) devem 

prever a aplicação de massa sintética, que possui ótima aderência e elasticidade 

apropriada. 

 

8 – ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA 

Os componentes já fabricados deverão ser depositados na obra completamente 

terminados para somente montagem in loco, para maior segurança. Estrutura metálica em 

treliças com o sistema de tratamento anticorrosivo e pintura esmalte branco neve. 

Cobertura em telha termoacústica tipo telha/telha em aço galvanizado trapezoidal 40, 

e=0.43mm, pintura face superior e infererior cor branca, inclusive acessórios fixação 

núcleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm. 

 

9 – REVESTIMENTOS 

Para execução de chapisco comum deverão ser adotados os procedimentos abaixo: 

- Testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de iniciar o 

chapisco; 
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- A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento 

da base; 

- Os materiais da mescla devem ser dosados a seco; 

- Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar 

o início de seu endurecimento antes de seu emprego; 

- A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 

mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento; 

- O chapisco comum é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro; 

- A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero; 

- O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser reutilizado, sendo 

expressamente vedado reamassá-la. 

 

Para execução de emboço deverão ser adotados os procedimentos abaixo: 

- Dosar os materiais da mescla a seco; 

- Inicialmente deve ser preparada mistura de cal e areia na dosagem 1:4. É recomendável 

deixar esta mescla em repouso para hidratação completa da cal. Somente na hora de seu 

emprego, adicionar o cimento, na proporção de 158 kg/m3 da mistura previamente 

preparada; 

- A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento 

da base; 

- Utilizar a argamassa no máximo em 2,5 horas a partir da adição do cimento e desde que 

não apresente qualquer sinal de endurecimento; 

- Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida 

sobre a superfície a ser revestida, atingindo a espessura máxima de 2 cm; 

- O emboço poderá ser desempenado e se constituir na última camada do revestimento. 

- No emboço simples, a superfície deve ficar rústica, facilitando a aderência do reboco; 

- No emboço desempenado a superfície deve ficar bem regularizada para receber a 

pintura final; 

- O emboço deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, por um 

período de aproximadamente 48 horas após sua aplicação; 
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- Assentar com a argamassa, pequenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face 

aparente a uma distância aproximada de 15 mm da base; 

- As duas primeiras taliscas devem ser assentadas próximas do canto superior nas 

extremidades da alvenaria e depois com auxílio do fio prumo, assentar duas taliscas 

próximo ao piso e depois assentar taliscas intermediárias de modo que a distância entre 

elas fique entre 1,50 e 2,50m; 

- Aplicar argamassa numa largura de aproximadamente 25 cm entre as taliscas, 

comprimindo-a com uma régua apoiada em duas taliscas constituindo as guias-mestras ou 

prumadas-guias. 

 

Para execução de reboco tipo paulista deverá ser adotado os procedimentos abaixo: 

- A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento a 

base; 

- Dosar os materiais da mescla a seco; 

- A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou pvc, em camada 

uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num 

movimento rápido de baixo para cima; 

- A primeira camada aplicada tem espessura de 2 a 3 mm, aplica-se então uma segunda 

amada regularizando a primeira e complementando a espessura; 

- O acabamento deve ser feito com o material ainda úmido, alisando-se com 

desempenadeira de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira 

munida de feltro ou espuma de borracha; 

- Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus (chanfrado) para emenda 

o pano subsequente; 

- Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando à vista a aresta da 

cantoneira, quando utilizada. 

- O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser reutilizado; 

- Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem; 

- Deve ser executado no mínimo 07 dias após aplicação do emboço e após a colocação 

dos marcos, peitoris, etc.. 
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Para assentamento de cerâmica e azulejo deverão ser adotados os procedimentos 

abaixo: 

- Antes de iniciar o serviço de assentamento, verificar se todas as instalações elétricas e 

hidráulicas já foram executadas; 

- A base de assentamento deve ser constituída de um emboço sarrafeado, devidamente 

curado. A superfície deve estar áspera, varrida e posteriormente umedecida; 

- A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas peças com o lado 

liso da desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formando cordões para 

garantir a melhor aderência e nivelamento; 

- As peças devem ser assentadas de forma a amassar os cordões, com juntas de 

espessura constante, não superiores a 2 mm, considerando prumo para juntas verticais e 

nível para juntas horizontais. Recomenda-se a utilização de espaçadores; 

- Nos pontos de hidráulica e elétrica, os azulejos devem ser recortados e nunca 

quebrados, as bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas 

e sem irregularidades; 

- Os cantos externos devem ser arrematados com cantoneira de alumínio; 

- Após a cura da argamassa de assentamento, os azulejos devem ser batidos, 

especialmente nos cantos; aqueles que soarem ocos devem ser removidos e 

reassentados; 

- Após 3 dias de assentamento (as juntas de assentamento devem estar limpas) as peças 

devem ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada com desempenadeira de 

borracha evitando o atrito com as superfícies das peças, pressionar o rejuntamento para 

dentro das juntas; o excesso deve ser removido no mínimo 15 minutos e no máximo 40 

minutos, com uma esponja macia e úmida; 

- A limpeza dos resíduos da pasta de rejuntamento deve ser feita com esponja de aço 

macia antes da secagem. 
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10 - PISOS 

Para execução de lastro de concreto deverão ser adotados os procedimentos 

abaixo: 

O concreto deve ser lançado e espalhado sobre solo firme, compactado ou sobre lastro de 

brita. Em áreas extensas ou sujeitas à grande solicitação prever juntas formando painéis 

de 2m x 2m até 4m x 4m, conforme utilização ou previsto em projeto. As juntas podem ser 

secas ou de dilatação, conforme especificado. A superfície final deve estar nivelada. 

Piso em argamassa alta resistência: 

Para execução do piso de argamassa de alta resistência deverão ser adotados os 

procedimentos abaixo: 

A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também 

às recomendações da NBR-9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a 

edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos. 

O preparo da argamassa e a execução do piso de granilite devem ser realizados através 

de mão-de-obra especializada. O granilite é aplicado sobre uma base de argamassa de 

regularização (traço 1:3, cimento e areia), cuja espessura mínima deve ter 2 cm. 

Considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção a ralos, buzinotes ou saídas. 

Fixar a junta plástica sobre a argamassa de regularização, coincidindo com as juntas da 

base de concreto, buscando formar painéis quadrados de 0,90 x 0,90m. Em pavimentos 

térreos, executar o lastro de concreto com junta seca coincidente. Para o preparo do 

granilite, deve-se seguir rigorosamente a dosagem da granilha com o cimento, de acordo 

com a especificação do fabricante. 

Sobre a camada de regularização ainda fresca, antes que se tenha dado o início da pega, 

aplicar o granilite na espessura mínima de 8 mm. O granilite deve ser nivelado e 

compactado com roletes (tubos de ferro de 7" a 9", preenchidos com concreto), e alisado 

com desempenadeira de aço. 
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Logo que o granilite tenha resistência para que sua textura superficial não seja 

prejudicada, deve-se lançar uma camada de areia molhada de 3 a 4 cm de espessura, 

mantida permanentemente umedecida durante o mínimo de 7 dias. Este procedimento é 

importante para a resistência final do piso. 

O polimento é dado com passagens sucessivas de politriz dotadas de pedras de esmeril 

nas granas 36 e 60, estucamento e uma passagem final de esmeril de grana 120. Nas 

escadas, executar os degraus com quinas levemente arredondadas e com acabamento 

em esmeril de grana 80. Em degraus, patamares e rampas, é obrigatória a execução de 

faixas antiderrapantes com produto à base de resina epóxi. 

 

11 – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

Rede de Água Fria: 

Instalações prediais de água fria: conjunto de tubulações, equipamentos, reservatórios e 

dispositivos executados a partir do ramal de entrada predial, destinado ao abastecimento 

dos pontos de utilização de água do prédio, em quantidade suficiente, mantendo a 

qualidade da água fornecida pelo sistema de abastecimento.  

Procedimento executivo: 

- No momento da chegada dos produtos na obra, deve-se efetuar controle de qualidade no 

recebimento, aferindo os lotes em relação às especificações aos protótipos comerciais; 

- Todas as extremidades das tubulações devem ser protegidas e vedadas durante a 

construção, até a instalação definitiva dos aparelhos. 

- Em casos de unidades sujeitas a vandalismo, deve-se adotar o uso de equipamentos 

antivandalismo; 

- As tubulações não devem ser embutidas em lajes ou lastros de pisos; nos casos 

necessários, devem ser previstas canaletas para estas passagens; 

- As instalações e respectivos testes das tubulações devem ser executados de acordo com 

as normas da ABNT e da concessionária local; 
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- As deflexões, os ângulos e as derivações necessárias às tubulações devem ser feitos por 

meio de conexões apropriadas; 

- Devem ser utilizados uniões e flanges na montagem de eletrobombas e outros 

equipamentos, para facilitar a desmontagem; 

- Somente poderá ser permitida a instalação de tubulações que atravessem elementos 

estruturais quando prevista e detalhada nos projetos executivos de estrutura e hidráulica, 

observando-se as normas específicas; 

- O alinhamento deve ser corretamente observado para evitar excessos de esforços 

laterais, diminuindo a possibilidade de infiltração e vazamentos pelas juntas; 

- Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de recobrimento (da geratriz superior do 

tubo à superfície do piso acabado) deve ser de 50 cm sob leito de vias trafegáveis e de 30 

cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em toda a sua extensão em fundo de 

vala regular; nos casos necessários, deve ser apoiada sobre lastro de concreto e protegida 

com pintura asfáltica; 

- As tubulações de água fria devem ser assentadas acima de outras redes, nos casos de 

sobreposição; 

- As tubulações aparentes devem ser executadas em aço e/ou ferro galvanizado;  

- As torneiras de uso restrito (jardim e lavagem) não podem ser instaladas no interior de 

caixas enterradas; 

- Após a sua instalação, devem ser verificadas a ausência de defeitos e vazamentos, a 

boa fixação das peças (locação, prumo, alinhamento e nivelamento) e a limpeza do serviço 

executado; 

- Todas as válvulas de descarga especificadas possuem registro incorporado. Nos projetos 

de instalações deve-se prever a utilização de somente um registro de gaveta para toda a 

bateria de válvulas de um mesmo ambiente. 

Rede de Esgotos Sanitários: 

Instalações prediais de esgotos sanitários: conjunto de tubulações, equipamentos e 

dispositivos, destinado ao rápido escoamento dos despejos à rede pública e ao seu 

tratamento quando lançado em outro local. 

Procedimento executivo: 
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No momento da chegada dos produtos na obra, deve-se efetuar controle de qualidade no 

recebimento, aferindo os lotes em relação às especificações. 

Todas as extremidades das tubulações devem ser protegidas e vedadas durante a 

construção, até a instalação definitiva dos equipamentos e dispositivos. 

As instalações e respectivos testes das tubulações devem ser executados de acordo com 

as normas da ABNT e da concessionária de serviços local, de modo a: 

- Permitir fáceis desobstruções; 

- Vedar a passagem de gases e animais das canalizações para o interior dos edifícios; 

- Impedir vazamentos, escapamento de gases ou formação de depósitos no interior das 

canalizações; 

- Impedir a contaminação da água de consumo e de gêneros alimentícios. 

Não se deve lançar águas pluviais nos ramais de esgoto. O coletor de esgoto deve seguir 

em linha reta, e para os eventuais desvios devem ser empregadas saídas de inspeção. 

Devem ser tomadas precauções para dificultar a ocorrência de futuros entupimentos em 

razão de vandalismos, comuns em unidades escolares; prever especialmente a colocação 

de dispositivos que permitam acesso e inspeção à instalação. 

Todos os pés de coluna de esgoto e os desvios a 90º em lajes devem ser providos de 

dispositivos de inspeção. 

As tubulações aparentes devem ser executadas em ferro fundido. 

Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de recobrimento (da geratriz superior do 

tubo à superfície do piso acabado) deve ser de 50 cm sob leito de vias trafegáveis e de 30 

cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em toda a sua extensão em fundo de 

vala regular e nivelada de acordo com a declividade indicada; nos casos necessários, deve 

ser apoiada sobre lastro de concreto. 

As declividades mínimas dos ramais de esgoto, subcoletores e coletores prediais devem 

ser: 
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- 2% para DN 50(2") a DN 100(4"); 

- 1,2% para DN 125(5"); 

- 0,7% para DN 150(6"). 

Somente pode ser permitida a instalação de tubulações que atravessem elementos 

estruturais, quando prevista e detalhada nos projetos executivos de estrutura e hidráulica, 

observando-se as normas específicas. 

Os sanitários com bacias sanitárias incluídas devem ter ventiladores auxiliares, paralelos, 

com prolongamento de no mínimo 0,30 m acima da cobertura (conforme NBR 8160). 

Rede de Água Pluvial: 

Instalações prediais de águas pluviais: captação e escoamento, incluindo sistema de 

canaletas. 

Procedimento executivo: 

A rede de águas pluviais deve ser executada em conformidade com o projeto, de modo a: 

- Evitar entupimentos e permitir fácil desobstrução, quando necessário; 

- Não permitir infiltrações na estrutura e na alvenaria. 

Devem ser previstos dispositivos de inspeção em todos os pés de colunas de águas 

pluviais e em tubulações com desvios a 90º. 

Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de recobrimento (da geratriz superior do 

tubo à superfície do piso acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias trafegáveis e de 

30cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em toda a sua extensão em fundo 

de vala regular e nivelada de acordo com a declividade indicada; nos casos necessários, 

deve ser apoiada sobre lastro de concreto. 
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12 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA 

Todos os serviços referentes às instalações elétricas deverão ser executados de acordo 

com o projeto elétrico, por profissional habilitado com experiência comprovada. Deverão 

ser utilizados ferramentas e aparelhos apropriados para cada serviço e cada material. 

A escola será abastecida pela rede pública. Padrão de entrada de energia elétrica, 

trifásico, entrada aérea, a 4 fios, instalada em muro EDP Escelsa. O posicionamento e a 

forma das luminárias devem seguir rigorosamente o projeto elétrico. 

A localização do sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve obedecer ao 

Projeto Elétrico. O sistema de captação deve estar sempre acima do ponto mais alto da 

edificação, bem como de qualquer instalação complementar, como luz de obstáculos, 

antenas de rádio ou TV. 

O sistema de condução das descargas atmosféricas (cordoalha) deve estar sempre 

afastado da edificação (no mínimo 0,20m) e protegido do contato dos ocupantes da 

edificação através de tubulação isolante. 

O aterramento do sistema deve ser instalado sempre fora de locais de utilização ou 

passagem dos ocupantes da edificação, e de preferência em terreno natural e sem 

pavimentação, bem como afastado no mínimo 0,50m de qualquer estrutura (fundações). 

Após a instalação, o sistema deve ser testado de acordo com o que prescreve a NBR- 

5419 - Proteção de Edificações contra Descargas Atmosféricas, a fim de que se possa 

aquilatar sua eficiência. 

 

13 – OUTRAS INSTALAÇÔES 

Deverão ser instalados pontos de rede logica e telefônica nos padrões técnicos normativos 

vigentes. 
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Deverá também ser executado abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, executado em 

alvenaria bloco concreto cheio, dimensões 2.10x0.85x1.50m, inclusive cilindros e rede 

interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros. 

 

14 – PINTURAS 

Procedimento Executivo: 

- Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 

selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos; 

- Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex, em madeira, a três demãos; 

- Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à 

base de Epoxi; 

- Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos; 

- Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas 

de referência Suvinil, Coral ou Metalatex. 

 

15– SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

- Alambrado com tela losangular de arame fio 12 malha 2" revestido em PVC com tubo de 

ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" inclusive portão, pintados com 

esmalte sobre fundo anticorrosivo; 
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- Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e 

h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, inclusive pilares, 

cintas e sapatas, empregando argamassa de cimento cal e areia; 

- Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3; 

- Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e 

resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na 

espessura de 10 cm; 

- Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 

1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa; 

- Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado e ranhurado, vermelho, 

dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive 

regularização e lastro; 

- Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa 

d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto; 

- Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 2.5 cm 

nas dimensões de 2.09 x 1.04 m; 

- Quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, 

inclusive requadro de alumínio anodizado natural largura de 3 cm;  

- Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâmetro 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a 

óleo ou esmalte. 

 

16– CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Todo entulho proveniente da obra será removido por conta da empresa executante; 

 Todo o material empregado na obra será de excelente qualidade;  
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 Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalação 

correrão por conta exclusiva do executor da obra; 

 As cotas do projeto e a discriminação da planilha orçamentária e as contidas neste 

memorial serão seguidas a risca; 

 As mãos-de-obra serão especializadas; 

 Observância às normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas); 

 Não serão aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste 

memorial; 

 A obra deverá ser entregue livre de quaisquer resíduos. 

 

Sooretama, 01 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

RICHARD PINHEIRO VIEIRA 

Secretario Municipal de Obras 

Decreto 663/2017 em 30/06/2017 

 

 

 

 


