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1 OBJETIVO

Este Anexo tem por objetivo fornecer à CONTRATADA as informações

necessárias à execução dos serviços de Construção da Sede do Conselho de

Enfermagem de Sergipe – COREN/SE.

2 ESCOPO

Construção do edifício do COREN/SE, composto de cinco pavimentos,

na Rua Dr. Leonardo Leite, esquina com Rua Duque de Caxias, Bairro São José,

na cidade de Aracaju/SE.

3 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Consiste na execução dos seguintes serviços:

3.1.1 Mobilização de pessoal e equipamentos

Refere-se  à  mobilização  de  equipamentos,  materiais,  mão-de-obra,

elaboração do planejamento completo, implantação e mobilização do sistema de

controle de qualidade.

Todos os envolvidos deverão estar totalmente equipados com EPI´s

adequados ao tipo de serviço a ser realizado.

3.1.2 Placa da obra

Deve ser instalada na obra, em local visível, placa com identificação da

obra, empresa e técnico responsáveis pela execução.



3.1.3 Instalação do canteiro de obra

Cabe  à  CONTRATADA criar  as  instalações  destinadas  ao  controle,

armazenamento  e  proteção  dos  materiais  e  à  manutenção  de  equipamentos.

Essas  instalações,  embora  tenham  caráter  provisório  (salvo  as  de  caráter

definitivo), devem possuir boa apresentação e estética, bem como obedecerem às

normas de segurança da ABNT.

Todo  o  planejamento  relacionado  com a  instalação  do  Canteiro  de

Obras deverá ser submetido à prévia apreciação e aprovação da Fiscalização da

Contratante.

3.1.4 Instalações provisórias

A CONTRATADA providenciará uma área para instalação do canteiro

de  obras,  com  ponto  de  energia  elétrica  em  baixa  tensão  (127  e  220VCA).

Também será disponibilizado ponto de água para uso tanto na construção como

no w.c.  das instalações provisórias.  Todos os materiais  a utilizar nas ligações

provisórias serão de responsabilidade da CONTRATADA.

Os equipamentos elétricos utilizados para a execução da obra terão

suas tensões adequadas ao ponto de força fornecido; será trifásico em 220volts.

As proteções serão dimensionadas de acordo com as cargas a serem utilizadas e

de acordo com as normas (ABNT/NR-10), a fim de garantir a proteção elétrica,

mecânica e contra intempéries, mesmo se tratando de instalação provisória.

Ao término do prazo contratual a CONTRATADA deverá providenciar a

retirada de seus equipamentos como também a retirada de seu almoxarifado e

escritório  da  área,  devolvendo  a  área  utilizada  completamente  limpa  e

desimpedida.

3.1.5 Limpeza do terreno

Limpeza  manual  de  toda  a  vegetação  existente,  deslocamento  e

remoção da camada de solo onde será construído o prédio. Deverá ser levado a

cabo  com  ferramentas  apropriadas,  para  a  perfeita  realização  dos  serviços.



Deverá estar incluso neste item o custo com remoção do expurgo produzido neste

serviço.

É de total responsabilidade da CONTRATADA a completa limpeza da

área durante e após o término diário dos serviços.

Fica  sob  responsabilidade  da  contratada  o  bota-fora  de  material,

cabendo a esta a destinação correta deste resíduo em local adequado, e que seu

acondicionamento não venha gerar qualquer tipo de impacto prejudicial ao meio

ambiente.

3.1.6 Locação da obra

A locação da obra será efetuada obedecendo inteiramente ao projeto,

de modo que as cotas dos pisos acabados fiquem de acordo com as indicações

na planta. A marcação dos vãos será efetuada pela CONTRATADA, baseada na

planta  de  locação  fornecida,  sendo  que  a  execução  será  feita  com  gabarito

através do processo da tábua corrida. As tábuas que compõem o gabarito serão

do tipo comum com espessura de 1 e largura de 4,  niveladas e fixadas em

pontaletes de 3 x 3 espaçadas de 1,50m. 

3.1.7 Taxas

É de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todas as

taxas (Energisa, Deso, etc.) necessárias para a execução da obra.

3.2 FUNDAÇÃO

3.2.1 Escavação

Consiste  na  escavação  das  valas  para  execução  das  fundações

(sapatas,  pilares,  cintas,  vigas),  bem  como  para  as  caixas  subterrâneas  do

sistema de tratamento de esgoto, instalação telefônica e elétrica, envelopamentos

e onde mais for necessário. As escavações serão realizadas em conformidade

com os projetos fornecidos, e todo o material escavado deverá ser depositado a

mais de 0,50m da borda da escavação. Toda a área a ser escavada deverá ser

devidamente isolada e sinalizada, para a total segurança do pessoal.



3.2.2 Alvenaria de pedra

Após a escavação, o fundo das cavas será apiloado com soquete de

30 a 50Kg. Deverão ser selecionadas pedras de boa qualidade, não se admitindo

o  uso  de  material  em  estado  de  decomposição  ou  proveniente  de  capa  de

pedreira.

O assentamento será feito, preferencialmente, com argamassa no traço

T4 (1:5) de cimento e areia.

As  pedras  serão  colocadas  lado  a  lado  formando  uma  camada

horizontal; em seguida, a superfície formada será umedecida em toda extensão.

Será,  então,  lançada  uma  camada  de  argamassa  de  modo  a  possibilitar  a

aderência  com a  camada  de  pedras  seguinte.  Os  espaços  maiores  entre  as

pedras  serão  preenchidos  com  pedras  menores,  permitindo  um  melhor

preenchimento  dos  vazios  entre  elas,  aumentando  assim,  a  segurança  da

estrutura.

3.2.3 Concreto armado para fundação

As sapatas, blocos e estacas serão executadas com concreto armado,

20 MPa, de acordo com as recomendações do projeto estrutural.

3.2.4 Execução de estacas hélices

Serão feitas de acordo com as recomendações do projeto estrutural.

3.2.5 Reaterro compactado

Será efetuado utilizando o material  proveniente das escavações, ou,

caso  não  seja  recomendável  à  aplicação  do  mesmo,  será  utilizado  material

oriundo de jazida.

O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em

toda a  largura  da seção  transversal,  e  em extensões tais,  que permitam seu

umedecimento  e  compactação,  quando especificada.  A espessura  da camada



solta (não compactada) não deverá ultrapassar 30 cm. Para as camadas finais

essa espessura não deverá ultrapassar 20 cm.

A  homogeneização  da  camada  será  feita  através  da  remoção  ou

fragmentação de torrões secos, remoção de material conglomerado, de blocos ou

de matéria orgânica. Todas as camadas do solo deverão sofrer compactação com

soquetes manuais.

3.2.6 Aterro compactado

Caso o material  fornecido seja  areia  (doce),  deverá  estar  confinada

para  que  possa  ser  adensada,  espalhada  em  camadas  sucessivas  com

espessura  máxima  de  20  cm,  abundantemente  molhadas  e  energicamente

apiloadas. Sendo o material areno argiloso ou argiloso, deverá ser destorroado e

espalhado,  nas  mesmas  condições  já  citadas,  tomando-se  cuidado  com  a

quantidade de água a  utilizar,  evitando-se que se  exceda à umidade ótima e

surjam os chamados “borrachudos’’. Todas essas providências são necessárias

para que sejam evitados fendas, trincas e desníveis, provocados por recalque das

camadas.  A  compactação  dessas  camadas  deverá  ser  manual  e  a

CONTRATADA deverá incluir no seu preço todos os custos para realização dos

serviços aqui descritos.

3.3 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

3.3.1 Alvenaria de bloco cerâmico

As paredes serão de alvenarias em blocos cerâmicos de 6 (seis) furos

e terão espessuras designadas em projeto. Os tijolos deverão ser bem cozidos,

leves, sonoros, não vitrificados, e não devem mostrar fendas ou falhas. 

O seu assentamento será feito com argamassa de cimento, cal e areia

ao  traço  volumétrico  T5-1:2:8,  com  juntas  de  amarração  formando  fiadas

niveladas e aprumadas. As juntas serão alinhadas e terão espessura de 2 cm. Os

tijolos deverão ser molhados antes de seu emprego, a fim de se evitar absorção

da água de assentamento. 



3.3.2 Alvenaria de tijolo maciço

As alvenarias com espessura de 10 cm serão aplicadas na execução

das  caixas  subterrâneas  (esgoto,  drenagem,  elétrica,  voz  e  dados),  paredes

divisórias do w.c.  para PNE e jardineiras, conforme projeto. Os tijolos maciços

serão assentados de maneira que venham a coincidir com a espessura da parede

a ser executada, considerando os seus revestimentos. 

O seu assentamento será feito com argamassa de cimento, cal e areia

ao  traço  volumétrico  T5-1:2:8,  com  juntas  de  amarração  formando  fiadas

niveladas e aprumadas. A espessura máxima das juntas será de 2 cm. Os tijolos

deverão ser bem cozidos, leves, sonoros, não vitrificados, não mostrar fendas ou

falhas, e molhados antes de assentados, a fim de se evitar absorção da água de

assentamento. 

3.4 ESTRUTURA DE CONCRETO

Será aplicado de  acordo com a  indicação do  Projeto  Estrutural,  na

execução dos pilares, lajes, cintas e vigas e onde mais for necessário. 

Todas  as  peças  executadas  deverão  ser  feitas  em  perfeita

concordância  com  o  projeto,  no  que  se  refere  às  dimensões,  resistência  do

concreto tipo disposição e formato dos ferros da armadura.

Para  a  execução  deste  concreto  será  exigida  forma  de  madeira

compensada  de  10  mm,  resinada.  As  formas  deverão  apresentar  perfeito

ajustamento, evitando saliências, rebarbas, reentrâncias, etc., e serão de primeiro

uso.

Na execução das formas deverá ser observado: reprodução fiel  dos

desenhos; nivelamento das peças; suficiência de escoramento adotado; contra

ventamento  de  painéis  que  possam  se  deslocar  quando  do  lançamento  do

concreto;  furo  para  passagem  das  tubulações;  limpeza  das  formas;

umedecimento de forma antes do lançamento; vedação de juntas. Os serviços de

retirada  da  forma  devem  seguir  os  prazos  mínimos  exigidos  pela  ABNT,  em

norma técnica específica.



Os escoramentos deverão ser executados com barrotes de madeira de

lei de primeira qualidade, de 3 x 3. Não será permitido o uso de madeira roliça

para o escoramento.

O  preparo  do  concreto  será  feito  mecanicamente,  utilizando-se

betoneira do tamanho e tipo apropriado a produzir as misturas necessárias. 

O  cimento  deve  ser  o  PORTLAND  comum,  com  as  características

físicas e químicas definidas pela EB-1/73. O cimento deve ser novo não podendo

ser estocado por mais de 30 (trinta) dias. A estocagem deve ser feita em áreas

cobertas  sobre  paletes  de  madeira,  evitando-se  o  contato  com  o  piso  e  as

paredes.

O  traço  do  concreto  em  volume  será  obtido  em  laboratório

especializado providenciado pela  CONTRATADA antes  do início  dos serviços,

cujo resultado será fornecido à fiscalização juntamente com as dimensões das

padiolas.

Os agregados deverão ser de boa qualidade, ou seja,  areia natural,

quartzosa, uniforme, grossa, lavada e limpa, e brita de natureza granítica, isenta

de  corpos  estranhos,  forma  poliédrica  (não  lamelar)  e  com  diâmetro  máximo

compatível  com as dimensões da peça a concretar.  Se vier  acompanhada de

material  pulverulento  -  mais  de  1%  passando  na  peneira  200,  deverá  ser

desprezada ou removida através de lavagem.

O aço da armadura deverá obedecer aos tipos e diâmetros indicados

no projeto, será limpo e isento de materiais estranhos tais como óleo, graxa, terra,

corrosão, etc., antes de seu dobramento (a frio) e correta colocação nas formas.

Para garantir o recobrimento das armaduras, conforme o que foi especificado no

projeto estrutural, a CONTRATADA deverá utilizar afastadores em material termo-

plástico nos tipos e modelos adequados à peça a ser moldada. O armazenamento

da armadura em áreas agressivas para utilização posterior, não deverá ser feito

por longo período, e se assim for necessário deverá ser abrigada de forma tal que

seja amenizado o efeito da oxidação.



Para o adensamento será obrigatório o uso de vibradores mecânicos

de  imersão  com diâmetro  compatível  com a  área  e/ou  seção  da  peça  a  ser

vibrada.

A CONTRATADA obedecerá às exigências estabelecidas na norma da

ABNT  (NBR-6188/82)  com  relação  ao  preparo,  transporte,  lançamento,

adensamento e cura do concreto.

Os agregados serão armazenados de modo que não haja mistura entre

os mesmos, ou com materiais estranhos que possam prejudicar a qualidade.

O acompanhamento do controle da resistência do concreto deverá ser

periódico, de modo que seja garantida a resistência mínima em todos os traços.

3.4.1 Concreto armado 

Os pilares, vigas e escadas serão executadas com concreto armado,

20  MPa,  de  acordo  com  as  recomendações  descritas  no  item  3.4  e  em

conformidade com o projeto estrutural.

3.4.2 Laje

As lajes serão executadas de acordo com as recomendações descritas

no item 3.4 e em conformidade com o projeto estrutural. A fábrica responsável

pelo  fornecimento  da  laje  pré-moldada  deverá  fornecer  também,  cópia  de

Certificado de Qualidade e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

3.5 COBERTURA

No  custo  unitário  do  serviço,  além  do  serviço  de  montagem  da

cobertura, deverá estar inclusa toda a peça necessária para a perfeita execução

dos serviços.

3.5.1 Madeiramento 

O madeiramento será em madeira massaranduba/madeira de lei, com

peças serradas de 5 x 14 cm.



Antes da montagem do madeiramento deverá ser definidas as cotas e

os caimentos do telhado, bem como a localização de calhas e rufos, de acordo

com o projeto. 

A montagem da estrutura de madeira deve-se iniciar do ponto mais

baixo  para  o  ponto  mais  alto  do  telhado,  montando  o  primeiro  e  o  último

pontaletes,  respectivamente.  A  montagem  do  madeiramento  deverá  continuar

como previsto em projeto, levando-se em conta seus caimentos e o tipo de telha a

ser utilizada. A estrutura de madeira deverá ser travada e amarrada à laje.

3.5.2 Telhamento 

A cobertura será feita com telha ondulada de fibrocimento, espessura

de 8 mm. 

Após a conclusão do madeiramento, deverá ser iniciada a colocação

das telhas deixando a sobreposição, nos dois sentidos, indicada pelo fabricante.

No encontro das telhas deve ser feito corte em duas chapas, para não haver a

sobreposição de quatro telhas.

As  telhas  e  cumeeiras  deverão  ser  fixadas  através  de  parafusos

conforme especificação do fabricante.

3.5.3 Rufo 

Consiste  nas  chapas  de  concreto  chumbadas  nas  platibandas  do

telhado,  recobrindo a fiada superior ou extrema das telhas,  protegendo contra

águas de chuva e infiltrações.

Deverão  ser  colocados  em  toda  a  extensão  das  alvenarias  que

ultrapassarem a altura do telhado, e serão executadas após a colocação da última

fiada  das  telhas,  sendo  sobrepostos  a  elas  e  chumbados  na  parede  das

platibandas.

Os rufos deverão ser executados de forma a permitir  que as telhas

sejam retiradas sem interferência.



3.5.4 Calha

A calha a ser aplicada será em concreto impermeabilizado.

As telhas deverão avançar para dentro da calha, formando pingadeiras,

a fim de evitar retorno da água para a laje. 

As  calhas  deverão  apresentar  declividade  suficiente  para  o  perfeito

escoamento das águas.

3.5.5 Cumeeira

As cumeeiras serão de fibrocimento para telhas de 8 mm e deverão ser

executadas conforme recomendação do fabricante.

3.5.6 Impermeabilização de lajes e calhas

As  calhas,  deverão  ser  impermeabilizadas,  com  uma  camada  de

regularização com aditivo Sika 1, manta Torodin 4 mm armada, na horizontal e na

vertical  cobrindo-se  toda  a  altura  e  virando  ou  ainda  subindo  a  quantidade

recomendada  pela  fabricante,  e  camada  de  proteção  mecânica  com  tela

galvanizada  tipo  viveiro  de  1/2"  ou  plástica,  seguindo  rigorosamente  às

recomendações  do  fabricante  e  a  ser  executada  por  firma  especializada  e

devidamente credenciada pela fabricante.

Sobre  a  impermeabilização  e  proteção  mecânica  serão  executadas

pinturas  com  tinta  acrílica  Coralplus  cor  branca  sem  massa  corrida  em  três

demãos conforme descrito no item Pinturas.

As lajes externas, deverão ser impermeabilizadas, com uma camada

de regularização de 2 cm com aditivo Sika 1, manta Torodin 4 mm armada na

horizontal e na vertical até a altura recomendada pela fabricante, e camada de

proteção mecânica de aproximadamente 2 cm com tela galvanizada tipo viveiro

de  1/2",  seguindo  rigorosamente  às  recomendações  do  fabricante  e  a  ser

executada por firma especializada e devidamente credenciada pela fabricante.



Sobre as lajes após a impermeabilização e proteção mecânica serão

executadas  pinturas  com tinta  acrílica  Coralplus  na  cor  concreto  sem massa

corrida em três demãos, conforme descrito no item Pinturas.

Nas laterais dos beirais onde a manta desce na laje será colocado rufo

metálico  tipo  moldura  em chapa 22 para  tampar  a  manta  e  dar  acabamento,

sendo que o rufo deverá ser pintado na cor adjacente.

3.6 PISO

3.6.1 Contrapiso

Antes  do  lançamento  do  contrapiso  deve  ser  previsto  as  redes  de

tubulação sob piso.

Será  usado  concreto  simples  para  execução  do  contrapiso  com

espessura de 10 cm, e deverá ser executado com cimento PORTLAND comum,

com  as  características  físicas  e  químicas  definidas  na  EB-1/73,  areia  grossa

lavada e pedra britada de origem granítica e forma poliédrica (não lamelar), com

diâmetro máximo compatível com a seção da peça a concretar. Os agregados

deverão ser de boa qualidade, isentos de corpos estranhos e armazenados de

modo que não haja mistura entre os mesmos.

O  preparo  desse  concreto  será  feito  mecanicamente,  e  a  sua

resistência à compressão será de no mínimo 10 Mpa.

O  traço  do  concreto  em  volume  será  obtido  em  laboratório

especializado providenciado pela  CONTRATADA antes  do início  dos serviços,

cujo resultado será fornecido à fiscalização juntamente com as dimensões das

padiolas.

A CONTRATADA obedecerá às exigências estabelecidas na norma da

ABNT  (NBR-6188/82)  com  relação  ao  preparo,  transporte,  lançamento,

adensamento e cura do concreto.

3.6.2 Regularização de base 



Antes do lançamento da argamassa de regularização ou assentamento

deverão ser verificados o esquadro dos cômodos, as dimensões, o nivelamento, o

prumo, etc., sendo que a laje ou contrapiso deverá ser escovado e lavado com

água limpa, e receberá uma nata de cimento com cola Bianco, Viafix, ou similar

espalhada com vassoura.

As  argamassas  de  regularização  ou  assentamento  para  pisos,  não

poderão nunca ter espessura superior a 2,5cm. Quando o desnível entre pisos

exigir maior espessura desta argamassa, esta diferença será reduzida à condição

permissível,  com  a  aplicação  de  uma  camada  de  contrapiso  executada  com

argamassa com areia grossa e curada durante 7 dias antes da aplicação do piso,

desde que a espessura desta camada não ultrapasse 3 cm, caso seja necessário

uma  espessura  maior  que  3  cm  deverá  ser  utilizado  concreto  magro  para

contrapiso no traço 1:3:5 (cimento, areia, brita 0 e brita 1) ou tijolo furado, ou

ainda  vermiculita  ou  cinasita  para  maiores  espessuras,  o  que  deverá  ser

previamente estudado juntamente com a FISCALIZAÇÃO, devido ao acréscimo

de carga na estrutura.

3.6.3 Piso Porcelanato polido

Toda  a  área  interna  do  edifício,  com exceção  dos  w.c.’s,  auditório,

escadas e antecâmaras, receberão piso Porcelanato Mineral Off  White polido,

60x60 cm, Portobello ou similar.

O assentamento do piso será feito com argamassa industrializada AC-I,

com espessura  de  2  a  2,5  cm sobre  base  varrida  e  recoberta  com nata  de

cimento.

A argamassa de assentamento será espalhada com régua, de acordo

com referências de nível, previamente colocadas (taliscas). Após o sarrafeamento

da  argamassa  com régua,  borrifar-se-á  cimento  em pó  sobre  a  superfície  da

argamassa. Os pisos serão então colocadas sobre a argamassa, comprimindo-as

individualmente com o cabo da colher ou com martelo de borracha, ajeitando-as

para se formar as juntas regulares e alinhadas, e finalmente batidas com régua



em toda a superfície revestida, para nivelamento. É importante observar que as

peças de piso devem estar submersas em água 12 horas antes.

Os pisos deverão ser limpos cuidadosamente antes que os eventuais

respingos de argamassa sequem,  pois  sua limpeza posterior  é  extremamente

difícil, o que poderá acarretar arranhões na sua superfície.

Decorridos  3  dias  após  o  assentamento,  proceder-se-á  ao

rejuntamento na cor bege ou a definir, para dar a mesma coloração do piso, e

após 24 horas, a superfície deverá ser molhada para cura. As juntas entre as

peças  não  deverão  ultrapassar  a  espessura  recomendada  pelo  fabricante,  e

deverão  ser  taliscadas  com  arame  recozido  18,  observando-se  sempre  a

diferença  entre  as  dimensões  das  peças,  que  deverão  ser  selecionadas

previamente, através de gabaritos.

Concluído o rejuntamento e procedida a limpeza das peças, procede-

se a cura do rejunte e passa-se uma demão de cera incolor e faz-se a proteção

até a entrega da obra, colocando-se papel grosso sobre os porcelanatos.

3.6.4 Piso Porcelanato natural

As varandas,  rampas e hall  de acessos receberão piso Porcelanato

Mineral Off White natural, 60x60 cm, Portobello ou similar.

O procedimento para execução atenderá as recomendações descritas

no item anterior.

3.6.5 Piso Cerâmico 45x45 cm

Será  aplicado  revestimento  cerâmico  45x45  cm,  Cetim  Bianco,

Portobello ou similar nos w.c.’s, assentado com argamassa industrializada AC-I.

O procedimento para execução atenderá as recomendações descritas

no item 3.6.3, sendo que as juntas entre as cerâmicas deverão ser taliscadas com

gabaritos  plásticos  tipo  junta  fácil,  fabricada  na  espessura  indicada  pelo

fabricante.



3.6.6 Piso Cerâmico 20x20 cm

Será  aplicado  revestimento  cerâmico  20x20  cm,  Cristal  Branco,

Elizabeth  ou  similar  no  depósito  de  lixo  e  gás,  assentado  com  argamassa

industrializada AC-I.

3.6.7 Piso em granito

Será aplicado piso em granito amarelo arabesco na escada de acesso

ao auditório. 

O piso da escada será executado em granito, espessura de 2 cm e

dimensão conforme projeto, com acabamento polido liso, pingadeira boleada, e

ranhuras antiderrapantes, sendo o espelho também em granito.

Será Efetuada limpeza prévia das peças, que devem estar limpas e isentas

de  materiais  estranhos.  O corte  das  peças  deverá  ser  realizado  na  empresa

fornecedora do material.

3.6.8 Piso de alta resistência

Será aplicado piso de alta resistência no estacionamento coberto, no

hall  da saída de emergência e área lateral  externa do auditório,  nas escadas

enclausuradas e antecâmaras.

O contra - piso deverá ser limpo com água esfregando-se fortemente

com vassoura de piaçava.

Com o auxílio de teodolito ou nível, deverá ser determinado o nível da

superfície acabada da pavimentação e definida a altura requerida em toda a área

para  assentamento  das juntas.  No alinhamento  das juntas  será  esticada uma

linha de “nylon”. A faixa em torno da linha deverá ser molhada numa largura de 20

cm.  Essa faixa  receberá um chapisco no traço T1,  1:3 (cimento e areia).  Em

seguida será aplicada ao longo da faixa, argamassa no traço T1, 1:3 (cimento e

areia).



Na argamassa ainda mole será introduzida a junta, obedecendo-se o

nível da superfície acabada. Quando a argamassa estiver quase endurecida, sua

largura será reduzida para cerca de 10 cm, o suficiente para manter a junta na

posição desejada. 

Ao remover-se o excesso de argamassa do suporte da junta, serão

feitos sulcos sobre a superfície com a própria colher de pedreiro, para garantir

uma melhor aderência com a argamassa de contrapiso de correção.

A argamassa de alta resistência deverá ser preparada de acordo com

as especificações do fabricante e lançada sobre o contrapiso de correção, ainda

não  endurecido,  adensando-a  com uma  régua  vibradora.  O  deslocamento  da

régua vibradora deverá ser lento e constante. Depois de adensada a argamassa

será sarrafeada com uma régua de alumínio de seção 5x2,5 cm, e quando a

argamassa estiver ligeiramente endurecida será feito o acabamento da superfície,

que deverá ser áspero. 

A cura da pavimentação com argamassa de alta resistência será obtida

com o emprego  de uma camada de  areia,  de  3  cm de  espessura,  que  será

molhada de 3 a 4 vezes por dia, durante 8 dias.

3.6.9 Piso tátil

Será aplicado piso tátil em toda extensão do passeio, conforme projeto.

O piso tátil de 30x30 cm será aplicado com argamassa industrializada

AC-II e rejuntado sobre regularização de base.

3.6.10 Piso intertravado

A área externa receberá piso em bloco de concreto intertravado. Os

blocos de concreto devem estar  em conformidade com as Normas Brasileiras

NBR-9780 e NBR-9781, sem apresentar fissuras, vazios, bordas quebradas ou

rebarbas, devem ter cantos vivos e cor uniforme, com pigmentos que resistam à

alcalinidade do cimento, à exposição aos raios solares e às intempéries.



O  terreno  deverá  ser  nivelado  e  apiloado,  com  compactador  tipo

“sapo”, removendo tocos e raízes. Os blocos de concreto serão assentados sobre

uma camada de areia média, esparramada e sarrafeada, sem ser compactada,

com espessura uniforme 4,0 a 5,0cm em toda a área. O corte das peças deverá

ser executado com serra circular, munida de disco abrasivo.

As juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente

3,0 mm, feitas com espaçadores e mantidas por linhas longitudinais e transversais

esticadas e as peças trincadas devem ser substituídas. Após o assentamento,

proceder a compactação inicial com vibrocompactador de placa, pelo menos duas

vezes e em direções opostas, com sobreposição de percursos. O rejuntamento

das peças deve ser feito com areia fina (grãos menores do que 2,5mm), bem seca

e sem impurezas, espalhada sobre os blocos de concreto numa camada fina,

utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas. A compactação

deve ser  novamente  realizada com pelo menos quatro passadas em diversas

direções.

3.6.11 Piso em carpete

O  auditório  receberá  carpete,  espessura  de  4,5  mm,  Fademac  ou

similar sobre piso.

O contra - piso para assentamento será executado em cimentada liso

desempenado e alisado.

Para melhor  qualidade da colagem do carpete,  deverá  ser  aplicada

uma pasta regularizadora, com 1,5 mm, no máximo, na proporção em volume: 1

parte do adesivo para argamassa (Bianco da Vedacit, Sikafix da Sika ou similar)

para 10 partes de cimento.

Os carpetes serão fornecidos em rolos e deverão ser assentados em

faixas perpendiculares ao sentido da entrada de luz solar no ambiente. Todas as

faixas  deverão  ser  assentadas  no  mesmo  sentido,  estendidas  sobre  a  base

regularizada, deixando-se um excesso de 5,0 cm nas paredes, portais e soleiras.



Nos  encontros  com  paredes,  o  carpete  será  ajustado  com  régua

metálica,  não  devendo  ter  o  excesso  de  5,0  cm cortado.  A  faixa  deverá  ser

enrolada no sentido de seu comprimento e será iniciada a aplicação de adesivo

da borda das paredes até 10 cm das emendas. O adesivo ou cola será do tipo

acetato de polivinila (PVA) – LIGAFORTE ou RHODOPÁS – 501D da Rhodia ou

similar – e a sua aplicação será efetuada com desempenadeira, até obter-se uma

camada  bem  distribuída.  Em  seguida,  a  faixa  de  carpete  será  desenrolada,

vagarosamente,  sobre  a  superfície  impregnada  com  o  adesivo,  sendo

simultaneamente alisada com uma régua metálica utilizando-se, para isso, o peso

próprio do assentador.

As faixas subseqüentes deverão sobrepor as anteriores em cerca de 5

cm, o que permitirá aperfeiçoar o acabamento.

As emendas serão obtidas cortando-se, com auxílio de régua e faca ou

estilete apropriado, uma tira de 2,5 cm em cada faixa sobreposta, formando-se a

junta entre elas. As bordas das faixas serão levantadas, será aplicado o adesivo

sob elas e executada a colagem do carpete, utilizando-se, também, a régua.

Por fim, com a faca e a régua, serão executados recortes juntos às

paredes,  comprimindo-se  o  carpete  assentado  contra  o  ângulo  formado  entre

estas e o piso.

3.6.12 Soleira

As soleiras serão de granito  Amarelo Arabesco polido em todas as

faces aparentes, espessura mínima de 2 cm, sem trincas e sem manchas.

As  peças  devem  estar  limpas  e  isentas  de  materiais  estranhos.  O

assentamento  das  placas  será  feito  com argamassa  de  cimento,  areia  média

seca, no traço 1:3, com espessura de 2 cm sobre a base varrida limpa e recoberta

com nata de cimento. 

Os cortes das peças,  caso necessário,  deverão ser com ferramenta

adequada do tipo Makita elétrica.



A argamassa de assentamento será espalhada com régua, de acordo

com  referencias  de  nível,  previamente  colocadas.  Após  o  sarrafeamento  da

argamassa  com  régua,  borrifar-se-á  cimento  em  pó  sobre  a  superfície  da

argamassa.  As  placas  de  granito  serão  então  colocadas  sobre  a  argamassa,

comprimindo-as  individualmente  com  o  cabo  da  colher  ou  com  martelo  de

borracha, ajeitando-as para proceder-se o alinhamento, e finalmente batidas com

régua em toda a superfície revestida, para nivelamento. É importante observar

que as placas devem estar submersas em água 12 horas antes.

As placas deverão ser limpas cuidadosamente antes que os eventuais

respingos de argamassa sequem,  pois  sua limpeza posterior  é  extremamente

difícil.

3.6.13 Rodapé

O rodapé de toda área interna, com exceção dos w.c.’s, antecâmaras,

escadas enclausuradas e auditório serão em granito Amarelo Arabesco, altura de

10 cm. Eles serão assentados com argamassa traço T1 ou T2. 

3.7 REVESTIMENTO

3.7.1 e 3.7.2 Chapisco sobre parede e teto

Sobre todas as alvenarias de tijolos cerâmicos, nas peças em concreto

armado  que  não  forem  aparentes,  lajes  das  antecâmaras,  escadas

enclausuradas, casa de lixo, saída de emergência do auditório e estacionamento

coberto, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa lavada, no

traço 1:3 em volume, antes de qualquer revestimento. 

As  superfícies  que  receberão  o  chapisco  serão  abundantemente

molhadas antes da aplicação desse tipo de revestimento.

3.7.3 e 3.7.4 Reboco sobre parede e teto

Será  aplicado  revestimento  com  argamassa  nas  lajes  das

antecâmaras,  escadas  enclausuradas,  casa  de  lixo,  saída  de  emergência  do



auditório e estacionamento coberto, e nas alvenarias internas e externas, exceto

as que receberão revestimento cerâmico e concreto aparente.

Os revestimentos serão iniciados após o endurecimento da argamassa

de assentamento de tijolos, e depois de terem sido preenchidos os vazios que

existam  nas  juntas  das  alvenarias,  como  também  depois  de  embutidas  as

tubulações  que  deverão  passar  pela  alvenaria  de  tijolos  e  colocação  das

esquadrias.  Deverão  apresentar  paramentos  perfeitamente  desempenados,

aprumados, alinhados e nivelados.

A mescla  das argamassas onde couber,  deverá  ser  particularmente

cuidada. As superfícies de paredes serão limpas a vassoura e abundantemente

molhadas antes do início dos revestimentos.

Consistirá na aplicação de um revestimento em massa única sobre o

chapisco previamente umedecido. Será executado com argamassa de cimento e

areia, no traço 1:3, em volume.

Devem  ser  executadas  amostras  do  traço  proposto,  para  que  se

comprove “in loco” se há ou não a ocorrência de trincas. Em caso afirmativo a

fiscalização deve ser consultada.

O revestimento de cada pano de parede só será iniciado depois de

embutidas todas as canalizações que por ela devam passar. Antes de aplicado, a

superfície será abundantemente molhada.

3.7.5 Emboço 

Será aplicado sobre chapisco nos locais que receberão revestimento

cerâmico ou similar.

O  chapisco  deverá  ser  molhado  fartamente  com  água  antes  da

aplicação  do  emboço,  que  será  aplicado  após  o  assentamento  dos  marcos,

assentamento e teste das canalizações embutidas e acessórios das tubulações,

assentamento de esquadrias metálicas, etc.



Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e

deverão  apresentar  acabamento  desempenado  áspero,  mas  perfeitamente

alinhado,  nivelado,  aprumado  e  uniforme,  a  fim  de  facilitar  a  aderência  do

revestimento cerâmico.

A espessura do emboço adequado para o perfeito desempeno das

paredes  será  de no  máximo 15  mm.  Quando  houver  necessidade,  em casos

especiais,  aplicar  emboço  com  espessura  superior  a  20  mm,  recomenda-se

aplicá-lo em 2 camadas, sendo a primeira chapada com colher de pedreiro e a

segunda sarrafeada.

3.7.6 Revestimento cerâmico 45x45 cm

Será  aplicado  revestimento  cerâmico  45x45  cm,  Cetim  Bianco,

Portobello  ou  similar  nos  w.c.’s,  copa  e  área  de  serviço  assentado  com

argamassa industrializada AC-I.

A argamassa deverá ser aplicada em camadas de no máximo 3 mm de

espessura com o lado liso da desempenadeira de aço, e em seguida com o lado

dentado  remover  o  excesso  de  argamassa  encostando  os  dentes  da

desempenadeira na base formando sulcos e cordões paralelos. Para garantir um

bom assentamento, os cordões deverão ter 6 mm de altura por 4 mm de largura,

com 5 mm de intervalo entre um cordão e o seguinte.

Após o assentamento, com juntas bem próximas, aguardar-se-á 3 dias

e procederá o rejuntamento.  Após 24 horas do rejunte molhar  o mesmo para

proceder a cura.

É importante proceder a limpeza bem executada do revestimento, após

o assentamento e também após o rejunte, pois a mesma torna-se difícil após a

secagem dos respingos de argamassa e pasta de rejunte.

O  painel  depois  de  concluído  deverá  apresentar  uma  superfície

rigorosamente plana e um perfeito alinhamento entre as fiadas.

3.7.7 Revestimento cerâmico 20x20 cm



Será  aplicado  revestimento  cerâmico  20x20  cm,  Cristal  branco,

ElIzabeth  ou  similar  nos  depósitos  de  gás  e  lixo  assentado  com  argamassa

industrializada AC-I.

O procedimento para execução atenderá ao disposto no item anterior.

3.7.8 e 3.7.9 Pastilha cerâmica 

Será aplicada na fachada pastilha cerâmica, 7,5x7,5 cm, Studio Verde

folha, Eliane ou similar, e pastilha cerâmica 7,5x7,5 cm, Studio Cinza claro, Eliane

ou  similar  nas  fachadas,  conforme  projeto,  assentadas  com  argamassa

industrializada AC-II.  

O procedimento para execução atenderá ao disposto no item 3.7.6.

3.7.10 Revestimento de madeira

Será aplicado no auditório revestimento em madeira para parede, com

peças em madeira maciça com bordos em macho e fêmea, dimensão de 10 cm

de largura e 1/2” de espessura, cuja fixação será feita até a altura de 1,50 m do

piso,  sobre  um  tarugamento  executado  com  caibros  (trapezoidais),  fixos  na

parede  em  linhas  paralelas  com  espaçamento  de  50  cm,  ortogonalmente  à

posição de assentamento das peças.

3.7.11 Revestimento de carpete

 O  auditório  receberá  carpete,  espessura  de  4,5  mm,  Fademac  ou

similar sobre parede, nas superfícies não revestidas com madeira.

Para melhor  qualidade da colagem do carpete,  deverá  ser  aplicada

uma pasta regularizadora, com 1,5 mm, no máximo, na proporção em volume: 1

parte do adesivo para argamassa (Bianco da Vedacit, Sikafix da Sika ou similar)

para 10 partes de cimento.

Os carpetes serão fornecidos em rolos e deverão ser assentados em

faixas perpendiculares ao sentido da entrada de luz solar no ambiente. Todas as

faixas  deverão  ser  assentadas  no  mesmo  sentido,  estendidas  sobre  a  base



regularizada, deixando-se um excesso de 5,0 cm nas encontros com o teto,  e

portais.

Nos encontros com o teto, o carpete será ajustado com régua metálica,

não devendo ter o excesso de 5,0 cm cortado. A faixa deverá ser enrolada no

sentido de seu comprimento e será iniciada a aplicação de adesivo da borda das

paredes até 10 cm das emendas.  O adesivo ou cola será do tipo acetato de

polivinila (PVA) – LIGAFORTE ou RHODOPÁS – 501D da Rhodia ou similar – e a

sua aplicação será efetuada com desempenadeira, até obter-se uma camada bem

distribuída.  Em seguida,  a faixa de carpete será desenrolada,  vagarosamente,

sobre a superfície impregnada com o adesivo,  sendo simultaneamente alisada

com uma régua metálica utilizando-se, para isso, o peso próprio do assentador.

As faixas subseqüentes deverão sobrepor as anteriores em cerca de 5

cm, o que permitirá aperfeiçoar o acabamento.

As emendas serão obtidas cortando-se, com auxílio de régua e faca ou

estilete apropriado, uma tira de 2,5 cm em cada faixa sobreposta, formando-se a

junta entre elas. As bordas das faixas serão levantadas, será aplicado o adesivo

sob elas e executada a colagem do carpete, utilizando-se, também, a régua.

Por fim, com a faca e a régua, serão executados recortes junto ao teto,

comprimindo-se o carpete assentado contra o ângulo formado entre estes e a

parede.

3.7.12 Revestimento composto de alumínio

Será aplicado revestimento composto de alumínio, 3mm, Alucobond ou

similar nas fachadas, conforme projeto.

O  procedimento  para  aplicação  deverá  ser  feito  conforme

recomendações do fabricante.

3.7.13 Peitoril

Deverão ser aplicados peitoris de granito Amarelo Arabesco em todas

as janelas.



Os peitoris serão aplicados com argamassa de cimento e areia no traço

T3 e  terão largura  conforme indicada no projeto.  Deverão possuir,  pela  parte

externa, balanço de 3 cm e pingadeira;  pela parte interna, possuirão 2 cm de

balanço.

Deverão ser chumbados 2 cm de cada lado nas paredes ou estruturas.

3.8 FORRO

3.8.1 Forro de gesso

Será aplicado forro de gesso em placa de 60x60 cm, em toda área

interna,  com  exceção  das  escadas  enclausuradas,  antecâmaras,  saída  de

emergência do auditório e estacionamento coberto.

Sua aplicação dar-se-á através de placas fixadas a 2,80m do piso na

estrutura  de  perfilados  em  aço  ou  alumínio  numa  quantidade  de  pontos

suficientes para suportar o seu peso. O assentamento deverá estar de acordo

com as recomendações do fabricante.  No custo unitário  do serviço,  além dos

materiais citados, deverão estar inclusos as peças mata-juntas no encontro com

as  paredes,  bem  como  toda  peça  necessária  para  a  perfeita  execução  dos

serviços.

Recomenda-se  que  a  aplicação  do  forro  no  auditório  seja  feito

mediante um projeto acústico. Caso não seja feito projeto de conforto acústico,

recomenda-se que o forro seja aplicado a 2,80 m do nível de piso mais alto do

ambiente.

3.9 ESQUADRIA

Consiste no assentamento das portas e janelas do prédio, indicadas

em projeto. 

As portas de madeira serão do tipo lisa, semi-oca,  preparadas para

receber pintura em esmalte sintético. Os caixões e alisares serão em madeiras de

lei,  preparados  para  pintura  em  esmalte  sintético;  os  alisares  serão  com

acabamento boleado de 1x5cm. 



As madeiras serão bem secas e isentas de carunchos ou brocas, sem

nós, fendas ou outros defeitos que possam comprometer a sua duração.

Todas as peças deverão ser aparelhadas, planas, sem emendas e sem

marcas deixadas pela máquina. Na construção das esquadrias serão somente

empregados  pinos,  cunhas  de  madeira  ou  cola  de  carpinteiro.  Somente  no

assentamento  das  peças  serão  permitidos  parafusos  ou  pregos  de  cabeça

pequena, de modo a ficarem embutidos dentro da superfície de madeira.

Os  marcos  serão  presos  a  tacos  cavacados  de  madeira  de  lei

imunizados, com espessura de 3cm, colocados de 50cm e 50cm.

As dobradiças serão de latão acabamento cromado fosco com pino e

bola  de  latão  com  anéis  (3.1/2``  x  2.1/2``).  As  fechaduras  também  terão

acabamento  cromado fosco,  serão  de  primeira  qualidade,  do  tipo  para  portas

internas,  com a caixa do cilindro de forma retangular.  Antes do assentamento

todas as peças de madeira serão tratadas por fungicida-inseticida para madeiras,

tipo imunizante incolor, aplicado através da imersão ou pistola, obedecendo às

recomendações do fabricante.

As esquadrias metálicas serão inspecionadas no recebimento quanto à

qualidade, à quantidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e à obediência ao

projeto. Elas deverão estar embaladas individualmente.

Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical,

sobre  calços  nunca  localizados  no  meio  dos  vãos,  para  que  não  ocorram

deformações.

As  esquadrias  metálicas  serão  fixadas  de  acordo  com  as

recomendações do fabricante.

As esquadrias de vidro serão fornecidas em chapas sob encomenda,

exigindo  do  construtor  o  máximo  de  qualidade  da  obra,  principalmente  no

estabelecimento de folgas e suas tolerâncias, pois as esquadrias não poderão ser

recortadas ou sofrer perfurações.



As chapas  de  vidro  serão  inspecionadas  no  recebimento,  quanto  à

presença de bolhas, lentes, ondulações ou empenamentos, fissuras ou trincas,

manchas e defeitos de corte.

3.9.1 Porta de madeira lisa 60x210 cm

Será aplicada porta de madeira lisa, semi-oca, 60x210 m, completa, no

w.c. da presidência.

3.9.2 Porta de madeira lisa 80x210 cm

Serão  instaladas  portas  de  madeira  lisa,  semi-oca,  80x210  m,

completa,  nos  w.c.’s  de  uso  comum,  nos  vãos  localizados  nas  alvenarias,

conforme projeto.

3.9.3 Porta de madeira lisa 90x210 cm

Serão  instaladas  portas  de  madeira  lisa,  semi-oca,  90x210  m,

completa, nos w.c.’s adaptados para PNE, conforme projeto.

3.9.4 Porta de madeira lisa 100x210 cm

Serão  instaladas  portas  de  madeira  lisa,  semi-oca,  100x210  m,

completa, nos acessos do auditório, conforme projeto.

3.9.5 Porta de madeira lisa 120x210 cm

Será  instalada  porta  de  madeira  lisa,  semi-oca,  120x210  m,  duas

folhas, completa, no espaço de vivência, conforme projeto.

3.9.6 Porta de madeira almofadada

Será aplicada porta de madeira almofadada, 160x210 m, completa, na

saída de emergência do auditório.

3.9.7 Porta de alumínio 100x210 m

Serão aplicadas,  nos depósitos de lixo,  portas de alumínio de abrir,

100x210 m, duas folhas, tipo moldura/veneziana, com ferragens.



3.9.8 Porta de alumínio 100x170 m

Será aplicada, na casa de gás, porta de alumínio de abrir, 100x170 m,

tipo moldura/veneziana, com ferragens.

3.9.9 Porta de alumínio 70x140 m

Será aplicada, na casa de bombas sob a escada enclausurada, porta

de alumínio de abrir, 70x140 m, tipo moldura/veneziana, com ferragens.

3.9.10 Esquadria de alumínio 110x78 m

Serão aplicadas, nos dutos de entrada e saída de ar, esquadrias de

alumínio, 110x78 m, tipo moldura/veneziana, com ferragens.

3.9.11 Portão de alumínio 375x250 m 

Será instalado no acesso ao prédio pelo estacionamento coberto, gradil

com portão de correr, conforme dimensões em projeto.

3.9.12 Portão de alumínio 400x200 m

Será instalado no acesso ao prédio pela Rua Duque de Caxias, portão

de alumínio, 400x200 m, de abrir, conforme projeto.

3.9.13 Porta Corta fogo

Serão  instaladas  portas  corta  fogo  completas,  no  acesso  das

antecâmaras e escadas enclausuradas, com dimensões de acordo com o projeto,

conforme recomendação do fabricante.

3.9.14 Porta de vidro temperado 60x180 m

Serão instaladas nos boxes dos w.c.’s A 20 cm do piso, portas de vidro

temperado incolor,  10 mm, 60x180 m, completa, acabamento opaco, e bordas

filetadas. 

3.9.15 Porta de vidro temperado 225x210 m



Será instalada porta em vidro temperado incolor, 10 mm, 225x210 m,

bordas filetadas, tipo abrir, completa, no acesso principal do auditório, conforme

projeto.

3.9.16 Porta de vidro temperado 160x250 m

Será instalada porta em vidro temperado incolor, 10 mm, 160x250 m,

bordas  filetadas,  tipo  abrir,  completa,  no  acesso  secundário  do  memorial,

conforme projeto.

3.9.17 Porta de vidro temperado 350x250 m

Será instalada porta em vidro temperado incolor, 10 mm, 350x250 m,

bordas filetadas, tipo correr, completa, no acesso principal do memorial, conforme

projeto.

3.9.18 Esquadria de vidro temperado 230x70 m

Serão  instaladas  esquadrias  em  vidro  temperado  incolor,  10  mm,

230x70 m, bordas filetadas, completa, nos w.c.’s masculino e feminino, conforme

projeto.

3.9.19 Esquadria de vidro temperado 220x150 m

Será instalada esquadria em vidro temperado incolor, 10 mm, 220x150

m, bordas filetadas, completa, na sala de registro e cadastro, conforme projeto.

3.9.20 Esquadria de vidro temperado 240x70 m

Será instalada esquadria em vidro temperado incolor, 10 mm, 240x70

m, bordas filetadas, completa, no almoxarifado, conforme projeto.

3.9.21 Esquadria de vidro temperado 300x200 m

Será instalada esquadria em vidro temperado incolor, 10 mm, bordas

filetadas,  completa,  no atendimento,  com forma e dimensão de acordo com o

projeto. 



3.9.22 Esquadria de vidro temperado 535x250 m

Será instalada esquadria em vidro temperado incolor, 10 mm, 535x250

m, bordas filetadas, completa, na sala para cursos, de acordo com o projeto. 

3.9.23 Esquadria de vidro temperado 535x70 m

Será instalada esquadria em vidro temperado incolor, 10 mm, 535x70

m, bordas filetadas, completa, na área da despensa/serviço/copa, administrativo e

comunicação/procuradoria, de acordo com o projeto. 

3.9.24 Esquadria de vidro temperado 300x150 m

Será instalada esquadria em vidro temperado incolor, 10 mm, 300x150

m, bordas filetadas, completa, na biblioteca, fiscalização e sala dos conselheiros,

conforme projeto.

3.9.25 Esquadria de vidro temperado 400x150 m

Será instalada esquadria em vidro temperado incolor, 10 mm, 400x150

m,  bordas  filetadas,  completa,  no  arquivo,  fiscalização  e  plenária,  conforme

projeto.

3.9.26 Esquadria de vidro temperado 300x70 m

Será instalada esquadria em vidro temperado incolor, 10 mm, 300x70

m,  bordas  filetadas,  completa,  na  sala  de  telecomunicações,  dívida  ativa  e

presidência, conforme projeto.

3.9.27 Esquadria de vidro temperado 60x150 m

Será instalada esquadria em vidro temperado incolor, 10 mm, 60x150

m, bordas filetadas, completa, no w.c. da presidência, conforme projeto.

3.9.28 Esquadria de vidro laminado 



Será  aplicado  na  fachada  vidro  laminado  refletivo,  de  acordo  com

planta  de  fachada  do  projeto,  verificando  os  vãos  de  acessos  necessários,

dispostos em planta baixa.

3.9.29 Cobogó prémoldado

Será aplicado cobogó prémoldado de cimento nos depósitos de lixo e

gás, com forma e dimensões de acordo com o projeto. 

3.10 PINTURA

3.10.1 e 3.10.2 Pintura PVA látex para interiores

A pintura em PVA látex para interiores deverá ser aplicada sobre lajes

aparentes e forros, na cor branco neve, e nas paredes internas, na cor palha.

Inicialmente  deverá  ser  aplicada  uma  demão  de  líquido  selador  ou

fundo preparador de paredes. Para fino acabamento deverá ser aplicada massa

corrida,  sempre em camadas finas,  e  lixadas com lixa n.º  100 a 180,  após a

secagem, e o pó deverá ser removido. 

Como medida de economia da tinta de acabamento, recomenda-se a

aplicação de uma demão de líquido selador sobre a massa, para uniformizar a

absorção.

Após a secagem do selador, será aplicada a tinta látex de acabamento,

conforme recomendação do fabricante, constantes nos rótulos das latas. A tinta

deverá ser deixada para secar entre as demãos.

3.10.3 e 3.10.4 Pintura PVA látex para exteriores

A  pintura  em PVA látex  para  exteriores  deverá  ser  aplicada  sobre

paredes  voltadas  para  área externa  como varandas,  muros  e  estacionamento

coberto, na cor palha, e sobre pergolado, na cor concreto.

Inicialmente  deverá  ser  aplicada uma demão de selador  acrílico  ou

fundo preparador  de paredes diluído em aguarrás na proporção recomendada



pelo fabricante. Para fino acabamento deverá ser aplicada massa acrílica, antes

da aplicação da tinta. 

Após a secagem, lixamento e limpeza da massa acrílica, será aplicada

a  tinta  látex  de  acabamento  para  exteriores,  conforme  recomendação  do

fabricante, constantes nos rótulos das latas. A tinta deverá ser deixada para secar

entre as demãos.

3.10.5 Esmalte sintético

A pintura em esmalte sintético deverá ser aplicada sobre os guarda

corpos das varandas e do mezanino, na cor branca.

Para promover  melhor  aderência da tinta  esmalte  com a superfície,

recomenda-se a aplicação de fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro. Após

seco, será aplicada a tinta de acabamento.

3.10.6 Verniz

Será aplicado verniz sobre corrimão de madeira das escadas.

A  madeira  deverá  ser  lixada  para  a  remoção  de  farpas  antes  da

aplicação do verniz. Com uma espátula o verniz deverá ser misturado, na própria

lata até ficar homogêneo. Depois com uma trincha de 2” deverá ser aplicada a 1ª

demão de verniz no sentido dos veios da madeira e nas arestas das peças. As

demãos seguintes deverão ser aplicadas depois de 12 horas. 

3.10.7 Textura

Será aplicada textura nas fachadas, na cor palha, conforme projeto.

Os procedimentos para execução desse serviço deverá ser de acordo

com as recomendações do fabricante.



3.11 DIVISÓRIA

3.11.1 Divisória painel cego/vidro

Deverá ser instaladas divisórias de painéis mistos (cego e com vidro)

para a limitação das salas que receberão os setores distintos. As divisórias terão

painéis na cor palha, espessura de 40 mm e perfis em alumínio, Divilux ou similar.

A montagem da divisória será de responsabilidade do fabricante, sendo

a contratada responsável pela fiscalização desse serviço.

3.11.2 Divisória de granito

Serão instaladas divisórias de granito Amarelo Arabesco, 3 mm, nos

w.c.’s masculinos e femininos com altura de 2 m, conforme projeto.

3.11.3 Divisória móvel

Será instalada na sala para cursos, divisória articulada acústica, Wall

Flex ou similar, com dimensões de 640x280 cm, na cor palha.

A montagem da divisória será de responsabilidade do fabricante, sendo

a contratada responsável pela fiscalização desse serviço.

3.12 DIVERSOS

3.12.1 Pergolado 

Deverá ser aplicado pergolado de concreto, 12x20 cm, comprimento de

250 cm, na lateral externa do auditório, conforme projeto.

3.12.2 Corrimão de madeira

Será aplicado corrimão de madeira  de lei  na escada de acesso ao

auditório e nas escadas enclausuradas, com altura de 90 cm, fixado com parafuso

e bucha plástica de 8 mm.



3.12.3 Corrimão de aço inox

Será aplicado, nas rampas de acesso a edificação, corrimão duplo de

aço inox, Ø 1 ½”, com alturas de 92 cm e 70 cm, conforme NBR 9050/2004.

3.12.4 Guarda corpo do mezanino 

Serão fixados guarda corpo de ferro galvanizado, Ø 3”, h=90 cm, no

mezanino, conforme projeto.

3.12.5 Guarda corpo sobre peitoril 

Serão fixados guarda corpo de ferro galvanizado, Ø 3”, h=25 cm, sobre

os peitoris das varandas, conforme projeto.

3.12.6 Barra de apoio 

Serão  fixadas  barras  de  apoio  para  portadores  de  necessidades

especiais em aço inox, Ø 1 1/2”, 80 cm, nos w.c.’s adaptados, conforme projeto.

3.12.7 Toldo

Será instalado, sobre o patamar da rampa no acesso ao auditório, toldo

fixo com uma água, lona Night & Day com blackout, estrutura em perfis de aço

galvanizado  e  pintura  em  epóxi,  com  vedação  vedacalha,  dimensão  de

240x150m.

3.12.8 Bancadas em granito 

Serão  fixadas,  nos  w.c.’s  e  na  copa,  bancadas  de  granito  Amarelo

Arabesco, conforme projeto.

Os tampos de granito serão pré-moldados e polidos na espessura de 3

cm,  e  aplicados no local  sobre  balcões ou suportes  metálicos  chumbados na

parede, espaçados de, no máximo 80 cm. A bancada deverá entrar na parede de

1 cm a 2 cm para aumento da resistência.

3.12.9 Elevador 



A instalação do elevador deverá ser de responsabilidade do fabricante.

Cabe  A  CONTRATADA,  oferecer  todas  as  condições  necessárias  para  a

execução dos serviços.

3.12.10 Plataforma elevatória

A instalação da plataforma elevatória deverá ser de responsabilidade

do fabricante. Cabe A CONTRATADA, oferecer todas as condições necessárias

para a execução dos serviços.

3.12.11 Grama

Deverá ser feito o plantio de grama esmeralda em placa nos canteiros

do pavimento térreo e das varandas.

Na execução, toda a área a ser ajardinada será recoberta por terra

vegetal  misturada com adubo orgânico, no traço 3:1. No caso do emprego do

adubo de granja, o traço será de 5:1.

As  espessuras  das  camadas  de  terra  adubadas  estão  definidas  no

projeto obedecendo aos limites mínimos; de 15cm para áreas gramadas e 30cm

para conjuntos arbustivos.

No plantio de grama, a distribuição da terra adubada será executada de

forma a obter-se uma superfície nivelada em obediência às indicações do projeto.

Após o preparo da superfície, procede-se ao plantio da grama pelo sistema de

leivas ou placas (isentas de contaminação por ervas daninhas). 

À medida que se verifique o brotamento da grama, serão retiradas as

ervas daninhas não detectadas na inspeção preliminar. Essa operação precederá

ao período de floração dessas ervas.

No plantio de arbustos isolados as dimensões das cavas serão de 0,50

x 0,50 x 0,50m.

A  terra  natural  retirada  dessas  cavas  será  substituída  por  terra

adubada. O Plantio será procedido com cautela para evitar danos às mudas.



Após a colocação da muda na cava e o seu enchimento, comprime-se

a terra adubada com soquetes de madeira. Ao redor da muda será deixada uma

cova para receber a água das regas.

Na irrigação toda a área ajardinada será objeto de regas copiosas e

constantes, até que todas as espécies vegetais (grama e arbustos) apresentem-

se em perfeitas  condições e  com o aspecto  de adaptação completa  ao novo

ambiente.

3.12.12, 3.12.13 e 3.12.14 Plantas

Deverá  ser  feito  o  plantio  de  Dracena  tricolor,  Agave,  Russélia  ou

similar nos canteiros do pavimento térreo e das varandas.

3.13 DISPOSIÇÕES FINAIS

3.13.1Expurgo de material

No  final  dos  serviços  a  CONTRATADA  providenciará  a  retirada  e

transporte de todo o material excedente na construção da obra.

3.13.2 Desmobilização

Ao término do prazo contratual a CONTRATADA deverá providenciar a

retirada de seus equipamentos como também a retirada de seu almoxarifado e

escritório da área (desmobilização), devolvendo a área utilizada completamente

limpa e desimpedida.

3.13.3 Limpeza Geral

No final dos serviços a CONTRATADA providenciará a limpeza da área

externa e interna da obra, entregando-a em perfeitas condições de uso.

Não será considerado neste item o serviço de remoção de entulhos

inerente a execução de cada item, que deverá ser computado isoladamente em

cada um.



A CONTRATADA é responsável pela remoção do lixo e entulhos da

obra, destinando-o a local seguro e sem danos ao meio-ambiente.

Critério  de medição:  Efetuada no final  da obra,  após a sua limpeza

total, conforme verba constante na planilha de preços unitários.

4 REQUISITOS DE QUALIDADE

4.1Livro de Dados da Obra

Ao  término  dos  serviços,  a  CONTRATADA  deve  fornecer  à

Fiscalização um Livro de Dados da Obra com os seguintes elementos:

Relatórios de Inspeção;

Relatórios de Não Conformidade;

Certificados dos Materiais fornecidos pela CONTRATADA;

Desenhos “Conforme Construído”.

O Livro de Dados da Obra deve ser fornecido em duas vias, dentro de

pastas  colecionadoras  de  boa  qualidade (com capa forrada de  plástico),  com

divisórias internas separando os itens relacionados anteriormente.

5 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Pela CONTRATADA

É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os

equipamentos  e  ferramentas  necessários  à  completa  e  perfeita  execução  dos

serviços.  Como exemplo,  citamos abaixo  alguns materiais  de fornecimento da

CONTRATADA:

Todos os materiais e equipamentos necessários para a inspeção de

qualidade.



Todos os materiais e equipamentos necessários à proteção individual

dos seus empregados.

Todos  os  instrumentos,  equipamentos  e  ferramentas  necessários  à

utilização de seus empregados para a execução da obra.

Todas  as  ferramentas  e  equipamentos  necessários  à  instalação  do

Canteiro de Obra, bem como à sua desmobilização.

Todos  os  equipamentos  de  fornecimento  da  CONTRATADA  estão

sujeitos a aprovação da Fiscalização.

6 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

As medições dos serviços efetivamente executados serão efetuadas

em  conformidade  com  a  Especificação  Técnica,  Planilha  Orçamentária  e

Cronograma Físico Financeiro. 

As medições serão realizadas no último dia  útil  de cada mês cível,

salvo a última que será realizada ao término dos serviços. 

As medições dos serviços serão mensais, realizadas pela contratada

em conjunto com a fiscalização da contratante, mediante a elaboração de um

Boletim de Medições, com dados métricos ou unitários, respeitando os mesmos

itens constantes  da  Planilha  de Preços,  apresentada  pela  licitante  vencedora,

parte integrante do Contrato. 

A contratada deverá preencher para conferência, o Boletim de Medição

de Serviços,  cujo  modelo será fornecido pela Contratante,  arquivado em meio

digital. 

Serviços  executados  sem o conhecimento  da fiscalização,  sem sua

liberação ou aprovação, ou executados de forma que contrarie as determinações

das Especificações Técnicas, não serão medidos e nem pagos. 



As medições serão elaboradas a  partir  dos  quantitativos  levantados

nos desenhos de projeto, bem como, conferência no local.

Com base no Boletim de Medições devidamente assinado e liberado

pela fiscalização da contratante, a contratada emitirá a sua fatura mensal, a qual

será encaminhada a Contratante com a respectiva solicitação de pagamento. 

.

Aracaju, 10 de setembro de 2015

ROSANY ALBUQUERQUE MATOS
ARQUITETA

CREA N° 6401/D-CE
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