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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 

 

OBRA: Emei “José Gori” – Bauru/SP 
Reforma e ampliação – S.P. n.º 4.063 a n.º 4.066 - Processo nº 4.721/08 

Local: Rua Carlos Pereira Bicudo, n.º 4-100 – Setor 4 – Quadra 1.245  

Bairro Parque Jaraguá - Bauru – SP 
 

PARTE A: GENERALIDADES 
1. INTRODUÇÃO: 

O conjunto de Especificações e Normas Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições que presidirão o 

desenvolvimento das obras de reforma e construção da ampliação do prédio onde funciona a Emei “José Gori” – 

BAURU/SP – REFORMA E AMPLIAÇÃO – S.P. N.º 4.063 a N.º 4.066 O projeto de arquitetura foi elaborado pela 

Secretaria Municipal de Planejamento – Bauru/SP.   

 

2. DO TERRENO: 

O Terreno está localizado na Rua Carlos Pereira Bicudo, n.º 4-100 – Bairro Parque Jaraguá - Bauru – SP 

 

3. DO PROJETO: 

Qualquer dúvida com relação aos desenhos e especificações técnicas deverá ser dirigida em consulta ao 

Departamento de Planejamento (DEPLAN) da Secretaria de Planejamento Municipal de Bauru. 

3.1. Fazem parte do corpo de desenhos todos os que forem elaborados para completar, explicar e cobrir 

condições especiais encontradas durante a execução dos trabalhos, ou como resultado da revisão, 

cancelamento ou aumento dos desenhos e especificações iniciais. 

3.2. O projeto compõe-se da seguinte prancha de desenhos: 

 S.P. 4.063: Planta de demolição e cotas de nível   Folha 01  

 S.P. 4.064: Planta de reforma, Implantação e tabelas   Folha 02  

 S.P. 4.065: Cortes e Elevações    Folha 03  

 S.P. 4.066: Planta de Cobertura e Casa de brinquedos  Folha 04  

 Caderno de Detalhes     

 

3.3. A empresa licitante vencedora da concorrência, após a assinatura do contrato, deverá apresentar no 

prazo máximo de 40 (quarenta) dias corridos, a partir da data de assinatura do contrato, todos os 

projetos complementares abaixo descritos. Os projetos deverão estar de acordo com as Normas 

Técnicas da ABNT e conforme este memorial técnico (Especificações e Normas Técnicas), conferidos 

e corrigidos pela empresa licitante. Todos os projetos complementares necessários à execução da obra 

deverão ser entregues em 02 (duas) cópias impressas em papel sulfite (impressas/plotadas) e assinadas 

pelo calculista. Os arquivos digitais (.dwg) e respectivas ART’s deverão ser entregues ao 

Departamento de planejamento (DEPLAN) da Secretaria de Planejamento (SEPLAN) da Prefeitura 

Municipal de Bauru. Deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução 

de obra (recolhida sobre o valor do contrato e assinada pelo mesmo profissional que forneceu os 

acervos técnicos). Sem a entrega desses documentos e projetos a empresa licitante não poderá iniciar 

a execução da obra. Os projetos compõem-se de: 

 

A). Projeto estrutural completo contendo: planta de locação, fôrmas, especificações e 

detalhamento de ferragens das fundações, muretas e muros de arrimo (vigas e pilaretes), pilares, 

vigas, vigas cintamento, vigas calhas, vigas testeiras, lajes maciças, lajes pré-moldadas, base de 

concreto para caixa d’água (estacas e blocos), fundações e estrutura de escadas e rampas, 

fundações e estrutura dos abrigos (lixo, gás, força, armários, bomba, etc...) reforço da estrutura 

do telhado existente e demais elementos que se fizerem necessários. 

- Deverão constar nos projetos os resumos de formas (m²), ferragens (Kg) e concreto (m³) a 

serem utilizadas em cada etapa na obra (estacas, blocos, vigas baldrames, pilares, vigas, lajes, 

etc...) 

 - Atestado Técnico fornecido pelo calculista da empresa contratada, atestando que a estrutura 

existente (fundações, pilares, vergas e vigas) suportará as alterações proposta na reforma do 

prédio.  

 

B). Projeto de instalações elétricas contendo: 
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- Nova entrada de energia: de acordo com a nova demanda, contendo: projeto da nova entrada 

de energia (completo), memorial técnico e cálculo da demanda (já com a previsão de reserva de 

(caixa de entrada, eletrodutos, cabos e disjuntores) de no mínimo de 20%). 

Projeto e apresentação: será composto de desenhos e especificações: do poste de entrada, rede 

de alimentação da rede da Concessionária CPFL (com especificação dos eletrodutos, cabos com 

ø mm² e isolação (V), roldanas, etc...), diagrama unifilar e detalhes, como: desenho da elevação 

do poste e do abrigo da entrada, especificando nos desenhos: eletrodutos, cabos (ø mm²), 

bitolas, disjuntores (A), caixa de medição, caixa para dispositivo de proteção e manobra, caixa 

do quadro geral de distribuição, tipo de caixas (conforme padrão CPFL), chaves seccionadoras 

e sistema de aterramento e detalhes do aterramento. Respeitando as Normas Técnicas da ABNT 

e as normas da empresa concessionária local (CPFL). 

- Entrada da rede de telefonia. 

- Entrada da rede de lógica. 

- Cálculo da demanda conforme normas da concessionária local (CPFL). 

- Memorial Técnico Descritivo.  

- Projeto da rede de iluminação elétrica (já com a previsão de reserva de (caixa de entrada, 

eletrodutos, cabos e disjuntores) de no mínimo de 20%), contendo: sistema de distribuição, 

circuitos, quadros de cargas, quadros de disjuntores, eletrodutos, cabos, fios, pontos de luz, 

interruptores, tomadas, ventiladores, porteiro eletrônico, máquinas reprográficas, campainha, 

sirene, antena de TV, luminárias de emergência, botoeiras de alarme de incêndio, sistema de 

acionamento da bomba de combate à incêndio, pontos para condicionadores de ar, etc... 

Desenvolvido a partir da relação fornecida neste memorial (Especificações e Normas Técnicas) 

e projeto arquitetônico. Após a execução, a empresa construtora deverá solicitar a ligação 

definitiva da rede elétrica, junto a CPFL. 

- Projeto da parte elétrica no projeto de prevenção e combate à incêndios: Botoeiras de alarmes, 

sirenes, central de alarme (baterias), botoeira liga-desliga (acionamento da bomba d’água), 

luminárias de emergência, sistema de acionamento da bomba d’água que abastece os hidrantes.  

- Projeto da rede de lógica com tubulação e cabos. 

- Projeto da rede de telefonia (tubulação seca). 

- Projeto da rede de alarmes (tubulação seca). 

 

C). Projeto de instalação hidráulico-sanitárias, contendo: 

- Água Fria: rede de distribuição de instalação de água fria em tubos e conexões de PVC rígido 

com diâmetros definidos, em detalhes, como: detalhamento do cavalete, da caixa d’água 

(elevação detalhada do sistema de alimentação do reservatório), rede de água da rua para 

alimentação das torneiras de jardim e abastecimento dos pontos no prédio, contendo: rede 

distinta para abastecimento exclusivo de bacias sanitárias e o restante do sistema. Perspectivas 

isométricas e registros de gaveta em todas as prumadas, pontos de abastecimento de água fria 

conforme o projeto básico e este Memorial. O projeto deverá obedecer as Normas Técnicas da 

ABNT. 

-A empresa construtora deverá pesquisar junto a Concessionária (DAE) a necessidade ou não 

de melhorias na rede de abastecimento e a existência ou não de pressão (mca) suficiente para 

abastecer o reservatório elevado.  

- Rede de Esgoto Sanitário: rede de captação do esgoto em tubos e conexões de PVC rígido 

com diâmetros definidos, inclinação da rede igual ou superior a 2%, caixas sifonadas de 6”, 

tubulação de ventilação, com rede de esgoto da cozinha (tanque de lavar panelas e cubas da pia) 

com destinação as caixas de gordura em PVC, caixas de conexão/inspeção em detalhes (com 

intervalo máximo entre elas de 15,00 m) e destinação final à rede coletora Municipal. 

- Águas pluviais: rede de captação das águas pluviais, calhas em chapa galvanizada, 

condutores, caixas de conexão/inspeção, grelhas, canaletas em concreto, rede de captação em 

tubos e conexões de PVC rígido (com diâmetros definidos pelo calculista), seguindo as 

diretrizes de projeto de arquitetura (implantação), que deverão respeitar Normas para o 

dimensionamento previsto pela ABNT e desenvolvida a partir da relação fornecida neste 

memorial e projeto. 

 

D).Projeto de instalações de Gás/GLP: Instalações desde os abrigos até os pontos dos fogões, 

deverá respeitar normas para dimensionamentos previstas pela ABNT, com especificações de 

tubos, registros, válvulas, reguladores de pressão, manômetros, mangueiras e rede de tubo de 
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cobre e ou aço. Com desenvolvimento a partir da relação fornecida neste memorial e projeto-

básico. A empresa construtora deverá entregar a ART específica do projeto e instalação geral do 

sistema (abrigo, instalações e rede). Após a execução das instalações a empresa construtora 

deverá apresentar um laudo e ART comprovando o teste de estanqueidade do sistema. 

 

E). Projeto da estrutura metálica das coberturas: 
 A estrutura metálica da cobertura do prédio existente e ampliações, contendo: tesouras 

metálicas dispostas e nominadas (identificadas) conforme planta de cobertura, com treliças 

(perfis metálicos), tirantes, contraventamentos das tesouras e contraventamentos das terças 

(agulhas e correntes) e perfis metálicos (terças em forma de “C”) apoiados em vigas para 

receber a cobertura com telhas cerâmicas “tipo romana”, com inclinação de 35%, conforme 

projeto básico e de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT. O projeto de estrutura metálica deverá conter relação material (quantidade e peso) e 

resumos de aços e suas especificações (tipo de aço, perfis, chapas, chumbadores, solda, 

eletrodos, etc...). 

 

F). Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios:  
Aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Bauru - SP, inclusive instalação e fornecimento de 

equipamentos (hidrantes, extintores, sinalização, sirenes, iluminação de emergência, etc...) para 

todo prédio (existente e a ampliar), de acordo com o decreto estadual nº 46.076/01. As 

canalizações serão executadas com tubo de aço galvanizado a fogo, com diâmetros e 

espessuras de paredes (do tubo) a serem dimensionadas pelo responsável técnico. O hidrante 

será ligado à coluna de incêndio, conforme projeto, localizado em caixa metálica própria, 

revestida de alvenaria ou embutidas nas paredes. O registro de recalque do passeio público 

deverá possuir tampo de ferro fundido, tipo alçapão, provido de dispositivo de abertura 

adequado para cruzeta da mangueira utilizada pelo Corpo de Bombeiros e equipado de acordo 

com o respectivo regulamento. Após a execução, a empresa construtora deverá solicitar a 

vistoria técnica do Corpo de Bombeiros e entregar o Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros 

à Secretaria de Planejamento/DEPLAN (Auto de vistoria dos prédios existente e ampliação). 

Nota: O prédio existente já conta com equipamento (extintores): A empresa construtora deverá 

realizar uma revisão geral, carregando ou substituindo os equipamentos danificados e ou 

incompatíveis com a ampliação do prédio e caso sejam insuficientes, complementar com a 

aquisição de novos equipamentos. 

 

G). Projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas diretas e indiretas: 

Fornecimento e instalação dos equipamentos para todo prédio (prédios existentes e ampliação) 

e caixa d’água elevada, conforme normas técnicas NBR 5.419/93. Ficará a cargo da empresa 

contratada, ao final da instalação, apresentar um Laudo Técnico (com a ART) de Medição de 

Resistência de Aterramento que deverá atingir os parâmetros estabelecidos dentro das Normas 

Técnicas vigentes (ABNT), sendo até 25 Ohms para terreno seco e até 10 Ohms para terreno 

úmido.  



 

 
 

    Especificações e Normas Técnicas - obra de reforma da Emei “Prof.º José Gori” – Pq. Jaraguá – Bauru/SP   04 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

  

 

PARTE B - EXECUÇÃO DA OBRA: 

 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

1. SERVIÇOS INICIAIS 

1.1. - Serviços provisórios: 

1.2. - Todas as despesas com as instalações provisórias da obra serão por conta da empreiteira, tais como: 

- placas da obra (dados da empresa Construtora/CREA/SP) 

- placa informativa (dados da obra) medindo 2,00 x 3,00 m (conforme modelo da Prefeitura); 

- maquinaria, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços; 

- ligações provisórias de águas, esgoto, luz e força e telefone; 

- locação da obra; 

- barracão provisório para guarda de materiais e equipamentos; 

- escritório da obra; 

- instalações sanitárias para operários. 

1.3. - Correrão, igualmente, por conta da empreiteira, outras despesas de caráter geral ou legal que incidam 

diretamente sobre o custo das obras e serviços tais como: 

- projetos complementares descritos na parte “A” destas Especificações e Normas Técnicas. 

- taxas e despesas relacionadas com a obra até sua entrega final.  

- administração local da obra (engenheiro, auxiliares, mestre, encarregados, etc...); 

- pessoal de arrumação da obra (seguranças, vigias, etc.); 

- consumos mensais de água, luz, força e telefone; 

- despesas diversas tais como: medicamento de urgência etc. 

1.4. - Correrão ainda por conta da empreiteira os serviços das demolições conforme projeto S.P. 4.063 e 

limpeza permanente da obra, inclusive a retirada de entulhos da obra. 

Obs.: 1). – Conforme indicados nos desenhos: S.P. 4.063, paredes, telhados, peças de madeira, 

forros, caixa d’água, escada e todo piso, inclusive contra-piso, onde serão demolidos e todas as 

redes existentes de água fria, esgoto e águas pluviais, deverão ser removidas e transportadas para 

fora da obra pela construtora. 

       2). – Conforme indicados no projeto a construtora deverá remover: telhas, peças de madeira, 

portas de ferro e vidro, caixas d’água, peças de concreto pré-moldadas, telhas, peças sanitárias 

(vaso, lavatório), pias e tampos, acessórios, grelhas, caixilhos (portas, janelas), telas, grades, 

torneiras, luminárias, ventiladores, fios, cabos, etc... Transportar estes materiais para o 

Almoxarifado Central, localizado na Avenida Hélio Pólice, qt.º 01, s/n, Jardim Redentor. 

1.5. - Correrão também por conta da empreiteira os transportes externos e internos (verticais e horizontais). 

1.6. - É obrigatória, por parte da empresa construtora a colocação de: tapumes, barreiras, 

sinalização e dispositivos de segurança na obra, conforme estabelecido nas Normas 

Regulamentadoras (NR), de forma a advertir acerca dos riscos existentes; impedir o acesso de 

pessoas estranhas aos serviços e proteger a integridade dos trabalhadores, pedestres, alunos, 

professores e funcionários da escola. 

1.7. – A construtora deverá solicitar imediatamente a empresa concessionária de energia (CPFL) uma 

ligação provisória de energia elétrica para a obra. Correrão por conta da empresa construtora, os custos 

de energia, desta ligação.  

1.8. - Trabalhos em terra, inclusive o corte e aterro: 

- A escavação do terreno à profundidade requerida pelo projeto. 

- O fundo da vala deverá ser isento de pedras soltas, detritos orgânicos, etc. e apresentar-se 

perfeitamente no plano horizontal, podendo eventualmente formar degraus quando as condições do 

terreno assim o exigirem. 

- O fundo da vala deverá ser abundantemente molhado com a finalidade de localizar possíveis 

elementos estranhos (raízes de árvores, formigueiros, etc...), não aflorados, que serão acusados por 

percolação da água após o que deverá ser fortemente apiloado. 

- O muro de arrimo deverá ser impermeabilizado com: argamassa de cimento e areia, traço: 1:3 com 

adição de impermeabilizante de primeira qualidade e a seguir far-se-á o capeamento superior com a 

mesma argamassa e aplicação de tinta impermeabilizante betuminosa. 

- O aterro será com terra especial para aterro (limpa, isento de pedras soltas, detritos orgânicos, etc...).  

- O re-aterro das valas e aterro serão em camadas de 20 cm, molhadas e fortemente apiloadas 

(compactadas). 
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- O fundo da vala deverá ser abundantemente molhado com a finalidade de localizar possíveis 

elementos estranhos (raízes de árvores, formigueiros, etc...), não aflorados, que serão acusados por 

percolação da água após o que deverá ser fortemente apiloado. 

 

2. INFRA-ESTRUTURA - (projeto a ser apresentado e entregue a Secretaria de Planejamento) 

2.1. - Projeto estrutural completo contendo: planta de locação, fôrmas, especificações e detalhamento de 

ferragens das fundações, muretas e muros de arrimo (vigas e pilaretes), pilares, vigas, vigas 

cintamento, vigas calhas, vigas testeiras, lajes maciças, lajes pré-moldadas, base de concreto para caixa 

d’água (estacas e blocos), fundações e estrutura de escadas e rampas, fundações e estrutura dos abrigos 

(lixo, gás, força, etc...) e demais elementos que se fizerem necessários. 

- Deverão constar nos projetos os resumos de formas (m²), ferragens (Kg) e concreto (m³) a serem 

utilizadas em cada etapa na obra (estacas, blocos, vigas baldrames, pilares, vigas, lajes, etc...) 

2.2. - Para a elaboração do projeto e execução da infra-estrutura a empresa deverá obedecer às Normas 

Técnicas da ABNT que estão em vigor. 

2.3. - OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças nas 

quantidades do item INFRA-ESTRUTURA entre o projeto arquitetônico licitado, estimado por pré-

dimensionamento, e o projeto estrutural apresentado, obrigatoriamente, pela construtora. Estas 

pequenas diferenças não afetam a estética da edificação tampouco o estilo arquitetônico adotado. 

Salienta-se que o modelo da licitação da obra é o de regime de empreitada por preço global – tipo 

menor preço, estando a empresa construtora ciente de que a realização da obra, dar-se-á mediante 

projeto estrutural por ela apresentado, portanto isentará o Município de qualquer pagamento em 

relação a diferenças acima citadas. 

2.4. - As fundações serão em estacas perfuradas, escavadas por perfuratriz, diâmetro e comprimento 

mínimos a serem definidos no projeto estrutural, sob responsabilidade da empreiteira. 

- O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão mínima de fck = 20 MPa. 

- O concreto deve ser lançado do topo da perfuração com o auxílio de funil, devendo apresentar 

consistência plástica.  

– O recobrimento das ferragens deverá obedecer a Norma Técnica NBR 6118/03. 

- O calculista (no projeto estrutural) e a empresa construtora (na execução da obra) deverão obedecer 

as Normas Técnicas: NBR 6122/96 e NBR 6.118/03. 

- É imprescindível utilizar o equipamento apropriado para execução de estacas que não produza 

vibrações danosas ao próprio prédio e aos prédios vizinhos. 

2.5. - Blocos de Fundação, Vigas Baldrames e  base para caixa d’água metálica: 

- Sob as vigas de baldrame, blocos de fundação e base para caixa d’água metálica serão colocados 

um lastro de pedra britada com 05 cm de espessura. 

- Terão as secções, de acordo com o projeto estrutural, em concreto armado e ferragens, segundo 

ABNT. 

- O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão mínima de fck = 20 MPa. 

– O recobrimento das ferragens deverá obedecer a Norma Técnica NBR 6118/03. 

- O calculista (no projeto estrutural) e a empresa construtora (na execução da obra) deverão obedecer 

as Normas Técnicas: NBR 6122/96 e NBR 6.118/03. 

- As formas utilizadas deverão ser de madeira (maciça ou compensado) ou chapa de aço, sendo 

terminantemente proibida a sua substituição pelo uso de plásticos ou somente a escavação. 

2.6. – Embasamento e Muro de Arrimo: 

- Sobre as vigas de baldrame, serão assentes 03 fiadas de tijolos comuns, com argamassa mista, traço: 

1:4/12, tijolos molhados na ocasião do seu emprego e não devendo as juntas exceder a 1,5 cm de 

espessura. 

2.7. – Impermeabilização do embasamento e muro de arrimo: 

- No respaldo, da alvenaria de embasamento, serão impermeabilizados com: argamassa de cimento e 

areia, traço: 1:3 com adição de impermeabilizante de primeira qualidade e a seguir far-se-á o 

capeamento superior com a mesma argamassa e aplicação de tinta impermeabilizante betuminosa. 

 

3. ESTRUTURA (projeto a ser apresentado e entregue a Secretaria de Planejamento): 

3.1. - Projeto estrutural completo contendo: planta de locação, fôrmas, especificações e detalhamento de 

ferragens, muretas e muros de arrimo (vigas e pilaretes), pilares, vigas, vigas cintamento, vigas calhas, 

vigas testeiras, lajes maciças, lajes pré-moldadas, base de concreto para caixa d’água (estacas e 

blocos), escadas, rampas, estruturas dos abrigos (lixo, gás, força, abrigo de bomba, etc...) e demais 

elementos que se fizerem necessários. 
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- Deverão constar nos projetos os resumos de formas (m²), ferragens (Kg) e concreto (m³) a serem 

utilizadas em cada etapa na obra. 

3.2. - Para a elaboração do projeto e execução da estrutura a empresa deverá obedecer às Normas Técnicas 

da ABNT que estão em vigor. 

3.3. - OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças nas 

quantidades do item ESTRUTURA entre o projeto arquitetônico licitado, estimado por pré-

dimensionamento e o projeto estrutural apresentado, obrigatoriamente, pela construtora. Estas 

pequenas diferenças não afetam a estética da edificação tampouco o estilo arquitetônico adotado. 

Salienta-se que o modelo da licitação da obra é o de regime de empreitada por preço global – tipo 

menor preço, estando a empresa construtora ciente de que a realização da obra, dar-se-á mediante 

projeto estrutural por ela apresentado, portanto isentará o Município de qualquer pagamento em 

relação a diferenças acima citadas. 

3.4. – Considerações Gerais:- 

- A estrutura de concreto compor-se-á de pilares, vigas, cintas de amarração, muro de arrimo, base 

para caixa d’água metálica elevada, laje pré-moldada para forros, conforme projeto estrutural, 

dimensionadas conforme as normas brasileiras específicas. 

- O concreto a ser empregado terá resistência característica mínima fck = 20 MPa. 

- Toda a estrutura será em concreto comum, devendo-se utilizarem formas de madeira ou aço. 

- As formas utilizadas deverão ser de madeira (maciça ou compensado) ou chapa de aço, sendo 

terminantemente proibida a sua substituição pelo uso de plásticos ou somente a escavação. 

- A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente aos projetos, especificações, detalhes, 

normas técnicas da ABNT, que regem o assunto, além das que se seguem: 

- A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da empreiteira por 

sua resistência e estabilidade. 

- As formas deverão ter as amarrações e os escoramentos ou deformações quando do lançamento do 

concreto fazendo com que por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado projeto. 

- Os escoramentos das formas deverão ser devidamente contra-ventados. 

- As cintas de amarração do respaldo das paredes com ½ tijolo de espessura, serão nas larguras das 

paredes. 

- A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que refere à 

posição, bitola dobramento e recobrimento. 

- Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço, sendo modificação do projeto, só será 

concedida após aprovação do Departamento de Planejamento da Secretaria de Planejamento. 

- Recomenda-se que o corte e o desdobramento das barras de aço (CA-50) sejam feitos a frio. 

- Na colocação das armaduras nas formas, estas deverão estarem limpas, isentas de qualquer 

impureza (graxas, lama, etc...), capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços. 

– O recobrimento das ferragens deverá obedecer a Norma Técnica NBR 6118/03. 

- O calculista (no projeto estrutural) e a empresa construtora (na execução da obra) deverão obedecer 

as Normas Técnicas: NBR 6122/96 e NBR 6.118/03. 

3.5. – Resistência à compressão: 

- As prescrições desta Norma referem-se à resistência à compressão obtida em ensaios de cilindros 

moldados segundo a NBR 5.738, realizados de acordo com a NBR 5.739. 

- Quando não for indicada a idade, as resistências referem-se à idade de 28 dias. A estimativa da 

resistência à compressão média, fcmj, correspondente a uma resistência fckj especificada, deve ser 

feita conforme indicado na NBR 12.655. 

- A evolução da resistência à compressão com a idade deve ser obtida através de ensaios especialmente 

executados para tal. Na ausência desses resultados experimentais pode-se adotar, em caráter 

orientativo, os valores indicados na Norma NBR 6118/2003. 

- Quantidade de água será a mínima compatível com a consistência necessária. 

- O fck do concreto deverá ser indicado no estrutural, com taxa mínima (ruptura) de 200 kg/cm². 

- O preparo de concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo mínimo para mistura 

de 2 minutos contados após o lançamento de todos componentes na caçamba. 

- A descarga de betoneira deverá ser diretamente sobre o meio de transporte. 

- O transporte do concreto até o local do lançamento, deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar-

se a segregação ou perda de material. 

3.6. - O lançamento do concreto deverá ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se seguirá à 

confecção da mistura, observando-se ainda: 

- Não será admitido o uso de concreto re-misturado. 
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- A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento, com especiais cuidados na localização 

dos trechos de interrupção diária. 

- A altura máxima de lançamento será 2,00 metros o concreto deverá ser convenientemente vibrado 

imediatamente após o lançamento. 

- Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos primeiros 

07 dias, tais como: 

- Vedar todo acesso ou acúmulo de material nas partes concretadas, durante 24 horas após sua 

conclusão. 

- Manter as superfícies úmidas, por meio de sacarias ou areia molhada, ou lâmina de água. 

3.7. - Na execução da estrutura deverão ser tomadas providências para permitir o fácil escoamento das 

águas a fim de evitar sobrecarga e infiltrações. 

- As formas somente poderão ser retiradas, observando-se os prazos mínimos: 

- faces laterais = 03 dias 

- faces inferiores, deixando pontaletes encunhados e convenientemente espaçados = 14 dias. 

- faces inferiores, sem pontaletes = 21 dias. 

- Na retirada das formas, devem-se evitar choques mecânicos. 

- A armadura do aço terá recobrimento mínimo recomendado pelo projeto, devendo-se ser apoiada 

nas formas sobre calços de concreto pré-moldado.  

- O cimento a ser empregado será de uma marca de primeira qualidade e os agregados de uma 

procedência, para evitar quaisquer variações de coloração e textura. 

- As interrupções de concretagem deverão obedecer a um plano pré-estabelecido, a fim de que as 

emendas delas decorrentes não prejudiquem o aspecto arquitetônico. 

- As eventuais falhas na superfície do concreto serão reparadas com argamassa de cimento e areia 

procurando-se manter a mesma coloração e textura. 

- Não será permitida a introdução de ferros de fixação de formas através de concreto. 

3.8. – Muro de Arrimo e mureta de arrimo:- 

- As fundações serão em estacas em concreto armado, perfuradas, escavadas por perfuratriz, 

diâmetro e comprimento mínimos a serem definidos no projeto estrutural, sob responsabilidade da 

empreiteira. 

- O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão mínima de fck = 20 MPa. 

- É imprescindível utilizar o equipamento apropriado para execução de estacas que não produza 

vibrações danosas ao próprio prédio e aos prédios vizinhos. 

- Blocos de Fundação e Vigas Baldrames: 

- Terão as secções de acordo com o projeto estrutural em concreto armado e ferragens segundo 

ABNT. 

- Sob as vigas de baldrame e blocos de fundação serão colocados um lastro de pedra britada com 05 

cm de espessura. 

- As formas utilizadas deverão ser de madeira (maciça ou compensado) ou chapa de aço, sendo 

terminantemente proibida a sua substituição pelo uso de plásticos ou somente a escavação. 

- O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão mínima de fck = 20 MPa. 

– O recobrimento das ferragens deverá obedecer a Norma Técnica NBR 6118/03. 

- O calculista (no projeto estrutural) e a empresa construtora (na execução da obra) deverão obedecer 

as Normas Técnicas: NBR 6122/96 e NBR 6.118/03. 

- Parede da mureta e muro de arrimo: 

- As paredes do muro de arrimo serão executadas com tijolo comum, maciço de boa qualidade, 

assentados com argamassa mista, traço: 1:4/12, de acordo com o projeto. 

– Impermeabilização do muro de arrimo: 

- No muro de arrimo, a alvenaria (lado que será aterrado), será impermeabilizada com: chapiscado 

com argamassa de: cimento e areia grossa, traço: 1:4, argamassa de cimento e areia, traço: 1:3 com 

adição de impermeabilizante (próprio para argamassa) de primeira qualidade e a seguir far-se-á o 

capeamento superior com a mesma argamassa e aplicação de demãos de tinta impermeabilizante 

betuminosa. 

- Na alvenaria (lado que será não será aterrado), será feito o revestimento com: chapiscado com 

argamassa de: cimento e areia grossa, traço: 1:4, argamassa de cimento e areia, traço: 1:3 com adição 

de impermeabilizante de primeira qualidade e a seguir far-se-á o capeamento superior com a mesma 

argamassa e aplicação de fundo selador e demãos de tinta látex acrílica semi-brilho com cor a definir. 

 

4. PAREDES DE ELEVAÇÃO 



 

 
 

    Especificações e Normas Técnicas - obra de reforma da Emei “Prof.º José Gori” – Pq. Jaraguá – Bauru/SP   08 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

4.1. Parede ou Elementos Divisórios: 

- As paredes internas e externas do prédio a reformar e a ampliar, inclusive os abrigos (CPFL, lixo, 

bomba e gás GLP) e apoios de tampos, todos serão executados com tijolos de cerâmica furados: 

10x20x20 cm (tipo baiano) de primeira linha de qualidade, assentados com argamassa mista, traço: 

1:4/12, de acordo com as pranchas de desenho. 

- Nas paredes que receberão os lavatórios infantis, nos locais dos apoios deste lavatório, as paredes 

deverão ser construídas, em alvenaria, de tijolos comum, maciços, um trecho para uma melhor 

fixação dos aparelhos (uma vez que não terão coluna de apoio). A alvenaria de tijolos comum, 

maciços, será com argamassa mista, traço: 1:4/12, tijolos molhados na ocasião do seu emprego e não 

devendo as juntas exceder a 1,5 cm de espessura.  

4.2. Elementos vazados de concreto: 

– Serão executados aberturas com elementos vazados de concreto com dimensões 8x32x32 cm, 

motivo TIJOLINHO, assentes com argamassa mista traço: 1:4/12, com dimensões indicadas na 

tabela do desenho. 

4.3. Divisórias de granilite: 
- Nos sanitários serão colocadas divisórias de granilite de 3 cm de espessura, com batentes de chapa 

de aço galvanizado, sendo os batentes chumbados nas divisórias, cor cinza claro, com acabamento 

em ambos lados, com alturas indicadas no desenho com execução conforme ABNT, e amarração 

conforme detalhes dos projetos e Caderno de Detalhes. 

Nota: O acabamento das divisórias de granilite será com sua superfície polido, aplicado fundo 

selador e demãos de resina acrílica impermeabilizante. 

4.4. Elementos vazados de concreto: 

– Serão executados aberturas com elementos vazados de concreto com dimensões 8x32x32 cm, 

motivo TIJOLINHO, assentes com argamassa mista traço: 1:4/12, com dimensões indicadas na 

tabela do desenho. 

 

5. COBERTURA 

5.1. - Estrutura de madeira: 

5.1.1. – Revisão do telhado existente: Deverá ser feita uma revisão pela empresa construtora na 

estrutura do telhado (tesouras, terças, contra-ventamento, emendas, encaixes e caibros), telhas e 

cumeeiras. Na estrutura de madeira existente, observando a necessidade reforços (deverão ser usadas 

obrigatoriamente ferragens para travamento e fixação, como: estribos, chapa para emenda do banzo 

inferior, chapa de união do pontalete com as empenas, grampos, etc...), a empresa construtora deverá 

reparar, reforçar ou mesmo substituir a peça defeituosa. Após a revisão, elaborada pela empresa 

construtora, o conjunto da estrutura do telhado deverá apresentar: um perfeito alinhamento, peças 

sem defeitos, sem nós ou empenamento, com madeira de peroba de primeira linha de qualidade, que 

propiciem um plano perfeito e alinhado, com encaixes precisos, com emendas reforçadas, sem 

telhas quebradas, trincadas ou empenadas, que atendam as exigências da boa engenharia e Normas 

Técnicas da ABNT. 

- O madeiramento novo será em peroba de primeira qualidade, em peças com dimensões uniformes, 

com medidas precisas, que não apresente nós, empenamento, rachaduras ou qualquer outro defeito. 

Atendendo as especificações técnicas da ABNT, conforme projeto. 

5.1.2. – As tesouras de madeira:- As novas tesouras de madeira (peroba) deverão acompanhar o 

modelo existente (dimensões e inclinação), deverão ser usadas ferragens para travamento e fixação 

(estribos, chapa para emenda do banzo inferior, chapa de união do pontalete com as empenas, 

grampos, etc...) da tesoura de madeira de acordo com as Normas Técnicas da ABNT. Confirmado 

pelo engenheiro calculista.   

5.1.3. - Na emenda do banzo inferior (arrochante) da tesoura de madeira (vigas de peroba) será 

necessário um reforço, na emenda (mão-amiga) do banzo inferior, com vigotas de peroba ou 

chapas de aço com parafusos, conforme dimensionamento pelo calculista da empresa construtora, a 

ser elaborado.    

5.1.4. - O telhado (a ser revisado): Os telhados a reformar, caso existam telhas e cumeeiras 

quebradas, faltantes, empenadas ou defeituosas, conforme a necessidade de troca ou substituição 

de telhas, deverão ser executados com telhas cerâmicas novas, tipo ROMANA, Classe “A”, sem 

porosidades, sem empenamentos, de primeira linha de qualidade, que propiciem um plano perfeito 

e alinhado, com encaixes precisos, que atendam as exigências da Norma Técnica NBR 13.582. 

5.1.5. – O Ripamento: As ripas existentes, que necessitem de substituição, serão completamente 

substituídas por ripas novas, de peroba, 5 x 2,5 cm, de primeira linha de qualidade. 
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5.1.6. - Testeiras de madeira dos oitões:- As testeiras de madeira dos oitões deverão ser 

executadas com duas tábuas de Itauba, que deverão apresentar: um perfeito alinhamento, peças 

sem defeitos, sem nós ou empenamento, com madeira, aparelhada, resistente, de primeira linha de 

qualidade, que propiciem um plano perfeito e alinhado, com encaixes precisos, com duas tábuas 

sobrepostas medindo de largura 15 cm e 25 cm, com acabamento de massa própria para madeira, 

lixamento e pintura com demãos de esmalte sintético, alto brilho, na cor Verde Colonial, 

conforme projetos e detalhes. 

 

5.2. - Estrutura Metálica: 

5.2.1. Projeto da estrutura metálica das coberturas: 
- A estrutura metálica da cobertura do prédio à construir (ampliação), contendo: tesouras metálicas 

dispostas, nominadas e identificadas, conforme planta de cobertura, com treliças (perfis metálicos), 

tirantes, contra-ventamentos das tesouras e contra-ventamentos das terças (agulhas e ou correntes) 

e perfis metálicos (terças em forma de “C”) apoiados em vigas para receber a cobertura com telhas 

cerâmicas “tipo Romana”, com inclinação de 35%, conforme projeto básico e de acordo com as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. O projeto de estrutura metálica 

deverá conter relação material (quantidade e peso) e resumos de aços e suas especificações (tipo de 

aço, perfis, chapas, chumbadores, solda, eletrodos, etc...).  

5.2.2. A estrutura metálica do telhado novo a ser executado: (tesouras, terças e contra-

ventamentos), serão em perfis de chapa aço dobrado, conforme projetos, de acordo com o projeto a 

ser apresentado pela empresa construtora, dimensionadas conforme as Normas Técnicas da ABNT. 

- A execução obedecerá rigorosamente aos projetos, especificações, detalhes, Normas Técnicas da 

ABNT, que regem o assunto, além das que seguem: 

- A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da empreiteira por 

sua resistência e estabilidade. 

- Toda estrutura deverá sofrer cuidadosa limpeza através de meios eficazes, com remoção da 

ferrugem, rebarba, escória ou resíduo de fluxo, respingo de solda, óleos, poeiras e demais 

elementos nocivos. 

- O carregamento, transporte, descarga, carga, armazenamento e içamento as peças estruturais, 

deverá ser cuidadosamente efetuado, de forma a evitar deformações e avaria das mesmas. 

- Exige-se perfeita execução de modo que, quando o telhado estiver acabado, apresente superfícies 

perfeitamente planas, sem ondulações, com telhas no beiral perfeitamente alinhadas. 

- Toda estrutura (parte aparente e parte não aparente) deverá receber um fundo anti-oxidante, na cor 

zarcão, de primeira linha de qualidade, com cuidados especiais em relação a pintura das áreas que 

receberam as soldas. 

- As terças que serão os apoios das telhas não poderão ser tipo treliça, deverão ser em perfil de 

chapa de aço dobrada em forma de “C”, com dimensões e espessuras definidas pelo projeto 

estrutural.   

5.2.3. – Fundo anti-oxidante: As peças dos telhados montadas na obra ou fora desta, deverão 

receber uma proteção anti-oxidante de primeira linha de qualidade, na cor Zarcão. Na obra, no 

prédio existente e a construir as estruturas metálicas aparentes, serão pintadas, com demãos de 

tinta, esmalte sintético, alto brilho, na cor Verde Colonial.  

5.3. - O telhado do novo prédio: 

5.3.1. - O telhado novo (a ampliar) deverá ser executado com telhas cerâmicas novas, tipo 

ROMANA, Classe “A”, sem porosidades, sem empenamentos, de primeira linha de qualidade, que 

propiciem um plano perfeito e alinhado, com encaixes precisos, que atendam as exigências das 

Normas Técnicas: NBR 13.582, NBR 8.948 e NBR 8.947. 

Nota: A empresa construtora deverá apresentar, previamente, ao Engenheiro Fiscal da obra, 

uma amostra da telha (para aprovação deste) que será usada na cobertura do prédio. 
5.3.2. - Serão utilizadas cumeeiras cerâmicas do tipo apropriado, no encontro das águas devendo 

ser executado o emboçamento com argamassa de cimento e areia, no traço: 1:5. Exige-se perfeita 

execução de modo que, quando o telhado estiver acabado, apresente superfícies perfeitamente 

planas, com telhas no beiral perfeitamente alinhadas. 

5.3.3. – Rufos, Contra-rufos, Calhas e Águas-furtadas serão em chapa galvanizada # 26, 

serão dobrados e colocados conforme projeto de hidráulica e ABNT. Os arremates de topo das 

platibandas das lajes e nos beirais (arremate chapa de aço), serão em rufo, de chapa, galvanizada, # 

26, conforme projeto. As pinturas dos rufos, contra-rufos, calhas e águas-furtadas serão com fundo 
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especial próprio para pintura em galvanizados e demãos de tinta esmalte sintético, alto-brilho, na 

cor Verde Colonial.   

5.4. - Testeiras dos oitões: 

5.4.1.  Testeiras metálicas no prédio novo: - As testeiras deverão ser executadas com chapa de 

aço # 16, dobrada, na forma “C“, com no mínimo de 20 cm de largura, com acabamento anti-

oxidante e pintura com demãos de tinta esmalte sintético, alto-brilho, na cor Verde Colonial. 

Nota: Não serão aceitas testeiras dos oitões executadas com chapa galvanizada. 

 

6. FORRO 

6.1. - Laje pré-moldada: 

6.1.1. - Conforme ambientes indicados nos desenhos (inclusive: abrigos de energia, lixo, gás, 

etc...) o forro será executado com laje pré-moldada própria para o forro, podendo ser utilizadas 

lajes treliçadas ou protendidas, conforme o cálculo do responsável pelo projeto estrutural, devendo 

respeitar Normas Técnicas da ABNT. Deverão constar as respectivas sobre-cargas adotadas no 

projeto estrutural a ser apresentado pela empresa construtora. 

6.2. - Forros horizontais e inclinados em madeira (existente): 

6.2.1. – A empresa construtora deverá revisar o forro de madeira existente e caso seja necessário 

deverá corrigir ou consertar os defeitos e após aplicar massa corretiva própria para madeiras e 

verniz alto brilho.  

6.3. - Forros horizontais em PVC: 

6.3.1. – No prédio da escola existente e conforme indicação no projeto, serão colocados forros 

horizontal, linear, em PVC rígido, liso 200 x 10 mm, na cor branca, e cordão perimetral de 

arremate próprio em PVC, conforme apresentados no desenho. 

6.3.2. Os forros em PVC serão encaixados (tipo macho e fêmea), amarrados com arame 

galvanizado, junto aos perfis metálicos galvanizados (tipo usinados), 15x15 mm, espaçados a cada 

50 cm, estando estes soldados em perfil horizontal que fazem travamento dos pendurais metálicos 

galvanizados, 15x15 cm (tipo usinados), fixados nas tesouras e terças metálicas. Não serão aceitos, 

em hipótese alguma, pendurais flexíveis (ex: arames ou chapa galvanizada). Quando finalizado, os 

serviços de instalação dos forros, estes deverão apresentar um plano: perfeito, horizontal, nivelado, 

sem aberturas, fissuras, emendas ou ondulações. 

 

7. ESQUADRIAS 

7.1. - Esquadrias de madeira e ferragens: 

7.1.1. – Porta de Madeira: Todas as portas de madeira (PM) serão encabeçadas com miolo 

composto de sarrafos com folhas de itaúba, nas dimensões constantes do projeto. As folhas das 

referidas portas serão encabeçadas, com miolo sarrafeado, lisas, de primeira linha de qualidade 

(para verniz ou cera), classe “A”. Deverá apresentar montante de madeira maciça, enchimento com 

sarrafos de madeira maciça e deverão ter reforço para a instalação de fechaduras. 

7.1.2. – Porta Especial: A porta de madeira (sanitário para P.P.N.E.), conforme indicado acima, 

será instalada, conforme indicados no projeto, com batentes de madeira (peroba), fixados na 

alvenaria através da chumbagem com parafusos. A folha receberá uma fechadura, metálica, de 

embutir, tipo alavanca, de primeira linha de qualidade. Serão fixadas ao batente com três 

dobradiças de ferro zincado de 3 ½”. Na sua extremidade inferior (em ambos os lados), receberá 

proteção de chapa de alumínio, contra impactos de cadeira de rodas (saia de proteção), com altura 

de 40 cm. Será instalada barra de apoio na folha, internamente, que deverá funcionar como 

puxadores, conforme projeto. Será instalada mola no lado interno da porta (mola articulável com 

caixa na parte superior). Sua execução deverá respeitar as Normas Técnicas n.º 9.050/04 da ABNT. 

7.1.3. – Porta-Balcão: Na Cozinha e Lactário, serão instaladas portas tipo balcão (guichê) de 

madeira, com largura livre de 92 cm, sendo que a parte que tem o balcão é a inferior, contando 

também com a fechadura. A parte superior terá trincos tipo ferrolho. Sua instalação será com 

batentes de madeira, fixadas em alvenaria através da chumbagem com parafusos. As fechaduras 

serão metálicas, acabamento cromado, de embutir, com tambor, de primeira linha de qualidade, 

com duas dobradiças de ferro zincado de 3 ½”. Sobre a porta inferior, deverá receber o tampo de 

madeira, fixo, pintado com tinta esmalte, com trinco interno conforme projetos. Sua execução 

deverá respeitar as Normas Técnicas da ABNT. 

7.1.4. – Porta com Visor de vidro: Conforme projeto arquitetônico, serão instaladas portas, tipo 

com visor, de 25 cm x 25 cm, de vidro liso, fixo, com espessura de 3 mm, com acabamento de 

madeira em guarnição e arremates de baguetes para fixação do vidro. Sua instalação será com 
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batentes de madeira, fixadas em alvenaria através da chumbagem com parafusos. As fechaduras 

serão metálicas, acabamento cromado, de embutir, com tambor, de primeira linha de qualidade, 

com duas dobradiças de ferro zincado de 3 ½” e sobre a porta inferior, deverá receber o tampo de 

madeira, fixo, pintado com tinta esmalte, com trinco interno conforme projetos. Sua execução 

deverá respeitar as Normas Técnicas da ABNT. 

7.1.5. – Batentes de madeira: A largura do batente será sempre igual à espessura da parede 

acabada. Serão de madeira maciça, de peroba aparelhada, de primeira qualidade, classe “A” (para 

verniz ou cera), com espessura de 4,5 cm, rebaixo de 01 cm e largura igual à espessura da folha, 

acrescida de 02 mm. Fixados a alvenaria com espuma de poliuretano (PUR) ou parafusos (03 de 

cada lado) sendo o batente pré-furado antes da fixação dos parafusos. 

7.1.6. – Guarnições: As guarnições serão de cedrinho, moldurada e aparelhada, sem fissuras, 

defeitos, nós ou empenamentos, de primeira linha de qualidade, classe “A”, pregada ao batente ao 

longo da junta deste com as paredes. 

7.1.7. – Ferragens: 

- Em todas as portas que necessitarem de dobradiças, serão colocadas três dobradiças de ferro 

zincado de 3 ½", reforçadas com anéis de metal. 

- Em todas as portas de madeira, serão colocadas: fechaduras metálicas, de embutir, com 

tambor, com acabamento cromado, de primeira linha de qualidade, classe “A”, com amostra para 

aprovação do engenheiro fiscal da obra. 

7.1.8. - Reforma das portas de madeira: 

- Conforme projeto deverão ser reformadas as portas de madeira (de abrir) que apresentem 

problemas. Serão pequenos serviços pedreiros e de carpintaria e pintura, com substituição das folhas 

(quando necessário) dos vidros quebrados (no caso de visores) e troca ou substituição das fechaduras. 

Serão substituídas todas as fechaduras existentes por fechaduras metálicas, acabamento cromado, de 

primeira linha de qualidade, com tambor. Após a reforma, as folhas e batentes serão protegidos, com 

massa própria para madeiras, fundo selador e pintura com demãos de tinta esmalte sintético, alto-

brilho, na cor Verde Colonial. 

 

7.2. - Esquadrias de Ferro:  

7.2.1. – Os Caixilhos de Ferro (CF) a serem instalados deverão ter o montante (30 x 30 mm) de 

chapa de aço dobrada # 14 e as divisões em ferro com perfis de cantoneira “L” e ferro “T”, com 

movimentos de abertura tipo: basculante, de abrir ou de correr, conforme tabela de caixilhos. 

7.2.2. – Janelas Venezianas (CF 17): A serem instaladas no Mini-Maternal, deverão ser com 

chapa de aço, pré-pintadas (fundo anti-oxidante), tipo veneziana, com aletas (lâminas) móveis e 

articuláveis (sistema multiflex), com folhas de correr, com venezianas e vidro, tela milimétrica de 

aço (interna/parte integrante da janela) e grade metálica, tipo elo (interna/parte integrante da 

janela), sendo que deverão ter o montante de chapa de aço dobrada e as divisões em com 

movimentos de abertura de correr, conforme tabela de caixilhos. 

7.2.3. - A fixação dos caixilhos, serão executada com grapas de ferro, tipo cauda de andorinha, 

chumbadas na alvenaria com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3, e espaçados de 

aproximadamente 60 cm, sendo 2 o número mínimo de grapas em cada lado. As portas de ferro 

quadriculado para receber vidros terão fechaduras com tambor de embutir cromadas de primeira 

linha de qualidade. 

7.2.4. - As alavancas para abrir (caixilhos) serão de metal cromado de 120 x 120 mm, fixados ao 

caixilho por meio de cavalete de metal. 

7.2.5. - As portas de ferro (PF) a serem instaladas deverão ter o montante (100 x 30 mm) de 

chapa de aço dobrada # 14 e as divisões em ferro com perfis de cantoneira “L” e ferro “T”. Na 

parte inferior (1/3 da altura) seu fechamento deverá ser em chapa de aço metálica (# 16), tipo 

veneziana (com ventilação permanente). As portas serão com movimentos de abertura tipo: de abrir 

ou de correr, conforme tabela de caixilhos. Nas portas de ferro de correr o trilho deverá ser de 

chapa de aço inox. 

7.2.6. - As portas de ferro com postigo: (PF) a serem instaladas deverão ter o montante (100 x 30 

mm) de chapa de aço dobrada # 14 e as divisões em ferro com perfis de cantoneira “L” e ferro “T”. 

Na parte inferior (1/3 da altura) seu fechamento deverá ser em chapa de aço metálica fixa (# 16), 

tipo veneziana (com ventilação). O postigo (2/3 da altura) deverá ter travamento interno e 

fechamento de vidro transparente com espessura de 3 mm, conforme tabela de caixilhos. 

7.2.7. - Todas as portas a serem executadas, terão montantes, chapa dobrada # 14 e deverão 

respeitar dimensões conforme projeto e tabelas de caixilhos. 
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7.3. - Batente de ferro: 

- Os batentes das portas de ferro (PF) serão de chapa de aço dobrada tipo cadeirinha, com chapa # 

14, rebaixo de 01 cm e largura igual e espessura da folha acrescida de 02 mm. 

- A largura do batente será de acordo com as portas. A fixação será com grampos de ferro chato de 

cada lado, chumbados na alvenaria conforme projeto. 

7.4. - A porta de ferro (grade) (GRP) A serem instaladas do lado de fora (abrindo para fora) nos 

ambientes definidos no projeto, será instalada uma porta/grade (lado externo), com o requadro da 

grade e reforços (travas), em perfil de aço, com dimensões de 1”x 1/8” e a grade em perfil de aço ø 

3/8”, fixadas ao requadro e reforço metálico com solda. A fixação na parede será com grapas tipo 

cauda de andorinha, chumbadas na alvenaria. O sistema de abertura será do tipo gonzo.  A grade 

deverá superar a largura e altura do vão da porta original. Com trinco tipo ferrolho e porta cadeado 

e acabamento de fundo anti-oxidante de primeira linha de qualidade, na cor Zarcão e pintura com 

demãos com tinta esmalte sintético, alto-brilho na cor Verde Colonial. 

7.5. - Reforma das portas de ferro (PF 01): 

- Conforme projeto deverão ser reformadas as portas de ferro de correr (PF 01) localizadas nas Salas 

de Atividades (04 unidades). Serão pequenos serviços pedreiros e de serralheria e pintura, com 

substituição dos vidros quebrados e troca ou substituição do montante inferior, troca ou substituição 

dos trilhos no piso, por trilhos de aço inox. As portas medem: largura 2,45 m e altura 2,10 m. Após a 

reforma, serão protegidas com tinta anti-oxidante e receberá pintura com demãos de tinta esmalte 

sintético, alto-brilho, na cor Verde Colonial. 

7.6. – Portões de ferro tubular com tela alambrado: 

- Os portões de ferro tubular com tela alambrado, conforme projeto, serão executados com estrutura 

em tubo de ferro galvanizado (sistema eletrolítico) com bitola externa Ø2” e parede de 3 mm de 

espessura e com fechamento em tela galvanizada malha quadrangular de 2” x 2” fio (BWG) nº 12, 

com chapa de ferro espessura #16, trinco tipo ferrolho, com porta cadeado reforçado, com sistema de 

articulação tipo gonzo, fixados em colunas de concreto armado (25 x 25 cm) sobre brocas de 

concreto armado, com profundidade a serem dimensionadas pelo responsável técnico, conforme 

desenhos.  

7.7. – Reforma dos portões de ferro tubular com tela alambrado: 

- No local existem 3 portões de tubo de aço e tela alambrada (POF 01 e POF 02). A empresa 

construtora deverá revisar e reformar os portões com pequenos serviços de serralheria, prevendo a 

troca das telas de alambrado galvanizadas. Após a reforma deverão apresentar as seguintes 

características:  

- Os portões de ferro tubular com tela alambrado, conforme projeto, serão executados com estrutura 

em tubo de ferro galvanizado (sistema eletrolítico) com bitola externa Ø2” e parede de 3 mm de 

espessura e com fechamento em tela galvanizada malha quadrangular de 2” x 2” fio (BWG) nº 12, 

com chapa de ferro espessura #16, trinco tipo ferrolho, com porta cadeado reforçado, com sistema de 

articulação tipo gonzo, fixados em colunas de concreto armado (25 x 25 cm) sobre brocas de 

concreto armado, com profundidade a serem dimensionadas pelo responsável técnico, conforme 

desenhos.  

7.8. - Grades de proteção (de ferro): 

- Nos caixilhos indicados no projeto, serão instaladas grades de proteção (lado externo), com o 

requadro da grade e reforço (trava) no meio, em perfil de aço, com dimensões de 1”x 1/8” e a grade 

em perfil de aço ø 3/8”, fixadas ao requadro e reforço metálico com solda. A fixação na parede será 

com grapas tipo cauda de andorinha, chumbadas na alvenaria.  A grade deverá superar a largura e 

altura das janelas em 10 cm em cada lado. Com acabamento de fundo anti-oxidante de primeira linha 

de qualidade, na cor Zarcão e pintura com demãos com tinta esmalte sintético, alto-brilho na cor 

Verde Colonial. 

Nota: A única exceção será a janela tipo veneziana (CF17) que já vem de fábrica com a grade  na 

sua parte interna. 

7.9. - Tela milimétrica galvanizada: 

– Nas telas mosquiteiras (TM), conforme detalhes indicados nos projetos, terão caixilhos de 

ventilação, com dimensões indicadas nos projetos, com telas mosquiteiras milimétricas galvanizadas 

com requadro de chapa de aço dobrada # 16, tipo caixote, cobertas com telas de metal galvanizadas 

fixadas através de baguetes de ferro chato, sendo fixados na alvenaria através dos parafusos 

removíveis (borboletas), que deverão respeitar Normas Técnicas da ABNT. Nos vãos dos caixilhos 

que ultrapassarem 1,00 metro de largura, será necessário instalar novas argolas de fixação. 
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Nota: A única exceção será a janela tipo veneziana (CF17) que já vem de fábrica com a tela  na sua 

parte interna. 

7.10. - Esquadrias de Alumínio:  

- Serão executados guichês nas paredes de alvenaria, conforme projeto, com estrutura de alumínio 

(batentes e requadro das folhas) e fechamento de vidro comum, incolor, com 03 mm de espessura, 

com duas folhas de abrir, com dobradiças, trincos e acessórios.   

 

8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA (projeto a ser apresentado e entregue à Secretaria de Planejamento): 

8.1. - Nova entrada de energia: de acordo com a nova demanda, contendo: projeto da nova entrada de 

energia (completo), memorial técnico e cálculo da demanda, já com a previsão de reserva de (caixa de 

entrada, eletrodutos, cabos e disjuntores) de no mínimo de 20%. 

Projeto e apresentação: será composto de desenhos e especificações: do poste de entrada, rede de 

alimentação da rede da Concessionária CPFL (com especificação dos eletrodutos, cabos com ø mm² e 

isolação (V), roldanas, etc...), diagrama unifilar e detalhes, como: desenho da elevação do poste e do 

abrigo da entrada, especificando nos desenhos: eletrodutos, cabos (ø mm²), bitolas, disjuntores (A), 

caixa de medição, caixa para dispositivo de proteção e manobra, caixa do quadro geral de distribuição, 

tipo de caixas (conforme padrão CPFL), chaves seccionadoras e sistema de aterramento e detalhes do 

aterramento. Respeitando as Normas Técnicas da ABNT e as normas da empresa concessionária local 

(CPFL). 

- Entrada da rede de telefonia. 

- Entrada da rede de lógica. 

- Cálculo da demanda conforme normas da concessionária local (CPFL). 

- Memorial Técnico Descritivo.  

8.2. - Projeto da rede de iluminação elétrica (já com a previsão de reserva de (caixa de entrada, 

eletrodutos, cabos e disjuntores) de no mínimo de 20%), contendo: sistema de distribuição, circuitos, 

quadros de cargas, quadros de disjuntores, eletrodutos, cabos, fios, pontos de luz, interruptores, 

tomadas, ventiladores, porteiro eletrônico, máquinas reprográficas, campainha, sirene, antena de TV, 

luminárias de emergência, botoeiras de alarme de incêndio, sistema de acionamento da bomba de 

combate à incêndio, pontos para condicionadores de ar, etc... Desenvolvido a partir da relação 

fornecida neste memorial (Especificações e Normas Técnicas) e projeto arquitetônico. Após a 

execução, a empresa construtora deverá solicitar a ligação definitiva da rede elétrica, junto a CPFL. 

- Projeto da parte elétrica no projeto de prevenção e combate à incêndios: Botoeiras de alarmes, 

sirenes, central de alarme (baterias), botoeira liga-desliga (acionamento da bomba d’água), luminárias 

de emergência, sistema de acionamento da bomba d’água que abastece os hidrantes.  

- Projeto da rede de lógica com tubulação e cabos. 

- Projeto da rede de telefonia (tubulação seca). 

- Projeto da rede de alarmes (tubulação seca). 

Projeto e apresentação: será composto de desenhos e especificações: com o lay-out em cor cinza claro, 

com circuitos e pontos elétricos em destaque (coloridos) constituído de pranchas separadas com os 

projetos de rede de distribuição de energia elétrica e os projetos restantes (telefonia, lógica e alarmes). 

Respeitando as Normas Técnicas da ABNT e as normas da empresa concessionária local (CPFL). 

8.3. - A execução das instalações elétricas obedecerá a melhor técnica para que venha preencher 

satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência e durabilidade e satisfazer os padrões das 

Normas Técnicas da ABNT. 

- A execução das instalações elétricas só poderá ser feita por profissionais, devidamente habilitados, o 

que não eximirá a empreiteira da responsabilidade pelo perfeito funcionamento das mesmas. 

- As instalações elétricas somente serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento. 

- Deverão ser utilizados eletrodutos, do tipo extrusado, pesado cujas curvas, quando necessário, só 

poderão ser executadas através de curvadores especiais e com raio mínimo não inferior a 6 vezes o 

diâmetro dos mesmos. 

- Os eletrodutos que serão cortados a serra terão seus bordos limados para remover rebarbas e as 

emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueadas ou encaixadas e parafusadas, tendo-

se o cuidado para eliminar rebarbas que possam prejudicar a enfiação. 

- As ligações dos eletrodutos às caixas de derivação deverão ser perfeitamente vedadas. 

- As caixas de derivação que ficarem dentro da estrutura deverão ser cheias de serragens molhadas ou 

papel e rigidamente fixadas às formas. 
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- Antes da concretagem, as tubulações deverão estar perfeitamente fixadas às formas e devidamente 

obturadas, a fim de evitar penetração de nata de cimento. 

- Tal precaução deverá também ser tomada quando da execução de qualquer serviço que possa 

ocasionar a obstrução da tubulação. 

8.4. – Na execução, antes da enfiação, toda a tubulação deverá ser limpa e seca, desobstruída de qualquer 

corpo estranho que possa prejudicar a passagem dos fios. Para isto deverá se processar a passagem de 

bucha embebida em parafina para impermeabilização. 

- Serão rejeitados os tubos que tenham causado fendas ou redução de secção. 

- Toda a tubulação será embutida e o menor diâmetro empregado será ø ½". 

- Todos os cortes necessários para embutir os eletrodutos e caixas deverão ser feitos com o máximo 

cuidado a fim de causar o menor dano possível aos serviços já executados com argamassa. 

- Para facilitar a enfiação, os condutores deverão ser lubrificados com talco ou parafina, não sendo 

permitido o emprego de outros lubrificantes. 

- A tubulação será instalada de modo a não formar cotovelos. 

- A enfiação só será executada após estar completamente terminada a rede de eletrodutos e após o 

revestimento das paredes e pisos, quando serão retiradas as obstruções das tubulações. 

- Todas as emendas dos condutores serão feitas nas caixas, não sendo permitido, em nenhum caso, 

emendas dentro dos eletrodutos. 

8.5. - A enfiação só será executada com cabos e fios de cobre, com bitolas apropriadas (nunca 

inferiores a ø 2,5 mm²), com selo de aprovação do INMETRO, de primeira linha de qualidade, 

dentro das Normas Técnicas da ABNT vigentes. 
 - Os espelhos, plafoniers, etc., só serão colocados após a pintura. 

 - Nas caixas de derivação, só serão abertos olhais destinados a ligações de eletrodutos. 

 - As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e estar nivelado e 

prumado. 

 - As fixações de interruptores, tomadas, etc., nas caixas estampadas, somente serão feitas por parafusos 

metálicos zincados. 

 - A fixação de espelhos somente será feita com parafusos de latão cromado, não sendo permitido o uso 

de parafusos plásticos. 

8.6. - As localizações dos interruptores e tomadas obedecerão a seguinte norma, salvo em casos especiais 

em que for determinado o contrário. 

- A parte inferior da tomada baixa de 0,30 m do piso e as altas de 1,10m. 

- Os interruptores a 1,10 m do piso quando estiverem próximos às portas serão localizados a 0,10 m 

das respectivas esquadrias, sempre ao lado da fechadura. 

- Qualquer dúvida sobre a localização dos interruptores e tomadas (lay-out de elétrica), a empreiteira 

deverá consultar a Secretaria de Planejamento, Departamento de Planejamento, Divisão de Projetos: 

Tel.: (14) 3235 1133 – e-mail: lucianomartinez@bauru.sp.gov.br . 

- Os interruptores e tomadas serão de primeira linha de qualidade, dentro das Normas técnicas da 

ABNT, com selo de aprovação do INMETRO. 

- As caixas de medida e distribuição (quadro de disjuntores) serão de fabricação de primeira linha de 

qualidade, metálicas, com acabamento de pintura eletrostática. 

8.7. – Nos ambientes em que a rede deverá ser aparente (Ex: Paredes de blocos de concreto, Pátios, 

Corredores e Circulações) a rede de instalação elétrica deverá ser aparente com eletrodutos metálicos, 

galvanizados, rígidos, anti-chama, rosqueável, com abraçadeiras metálicas, fixadas na terça metálica 

com bucha e parafusos. As caixas de passagens e caixas para suporte das tomadas e interruptores 

deverão ser em alumínio.  

8.8. - Iluminação periférica externa do prédio existente: Serão usadas arandelas blindadas, fixadas nas 

paredes e ou pilares, com h = 2,70 m, com luminária, com proteção da lâmpada, transparente, base em 

liga de alumínio fundido, acabamento grafite, soquete, lâmpada fluorescente de 23W com acionamento 

com relê fotocélula. Instaladas em paredes com eletroduto aparente fixado na parede com abraçadeiras 

de metal e caixa 4 x 2” aparente. 

8.9. - Iluminação periférica externa no prédio novo:- serão utilizadas arandelas de parede blindadas com 

lâmpadas fluorescentes (23 w) para iluminação lateral do prédio, instaladas nas paredes (luminárias 

blindadas com h = 2,70 m) em circuitos independentes acionados com relé-fotocélula. 

8.10. - Iluminação Interna:- serão utilizados luminárias tipo calha aberta, com lâmpadas fluorescentes, com 

reatores eletrônicos apropriados, com tomadas, tipo 2P+T e interruptores de usos gerais específicos, 

em circuitos de 127V e 220V. 

- A relação a ser adotada será de uma tecla de interruptor para cada jogo de 02 luminárias. 

mailto:lucianomartinez@bauru.sp.gov.br
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8.11. – Nova Rede Elétrica de alimentação: Na área existente e à ser ampliada, será executada uma nova 

rede de abastecimento de energia, conforme projeto complementar específico, com rede de 

alimentação desde o novo quadro geral de entrada de energia, rede de alimentação com caixas de 

inspeção, quadros de distribuição interno dos circuitos específicos para o novo prédio, cabos, fios, 

disjuntores, luminárias, tomadas, interruptores, etc... Conforme as descrições nas especificações e 

normas e projeto elétrico. 

8.12. – Nova Rede Elétrica e equipamentos: Está previsto também, a substituição de todos os cabos, fios, 

disjuntores, luminárias (completas), tomadas, interruptores, chuveiros, relês fotocélulas, postes de 

iluminação do entorno, ventiladores, etc... (de todo o prédio existente). 

- A critério da fiscalização, alguns materiais poderão ser reutilizados ou permanecer no local instalado 

desde que comprovadamente estejam em perfeito estado de funcionamento. 

- A empresa construtora deverá retirar todo material elétrico que não será utilizado, elaborando uma 

relação por escrito e entregar o material, junto com a relação, no Almoxarifado Central da Prefeitura 

Municipal, localizado a Av. Hélio Police, Qt.º 01, s/n.º - Jardim Redentor – Bauru/SP.  

8.13. – Nova Entrada de Energia na Escola: 

O projeto de instalações elétricas a ser elaborado pela empresa construtora deverá considerar todo o 

prédio, a parte existente e a parte a ser ampliada. Como a demanda será aumentada, o prédio receberá 

uma nova entrada de energia dentro dos padrões da concessionária local (CPFL). 

8.14. - O poste de entrada de energia será de concreto armado pré-fabricado, de acordo com o projeto 

elétrico a ser elaborado e obedecendo-se as Normas Técnicas da ABNT e regras da concessionária 

local (CPFL). 

8.15. - Abrigo para caixa de entrada de força: 

- Será executado em alvenaria de tijolos, completamente revestido (emboço e reboco) e deverá 

atender o seguinte: 

- Ter cobertura de laje de concreto inclinada e devidamente impermeabilizada; 

- Ter dimensões que atendam as normas da CPFL e TELEFONICA; 

- Localização conforme situação do projeto de implantação da escola e poste da CPFL. 

- Rede de Telefonia: A empresa construtora deverá prever no projeto elétrico a rede de telefonia, 

contando com: 

- Entrada de telefone junto ao poste de concreto, condutores e caixa telefônica externa. 

- Rede de telefonia com eletrodutos e caixas de inspeção distintas das de energia elétrica. 

- Caixa interna de distribuição embutida na alvenaria. 

- Pontos de telefone em caixas 4”x 2” com tubulação seca, com arame e tampo cego, conforme  

indicação na relação de pontos abaixo. 

8.16. - Rede de Lógica: A construtora deverá prever no projeto elétrico a Rede de Lógica, contando com: 

- Entrada para cabo de fibra óptica, junto ao poste de concreto, condutores e caixa externa. 

- Rede de Lógica com eletrodutos e caixas de inspeção distintas das de energia elétrica (podendo ser 

usada as caixas da rede de telefonia desde que os eletrodutos sejam individuais e separados).  

- Caixa interna de distribuição (Switch) localizada no centro do prédio (Sala da Diretora ou 

Secretaria). 

- Pontos de Lógica, junto aos computadores, serão em caixas 4”x 2” com Cabo UTP CAT5e e 

tampo, conforme  lay-out (na planta), conforme desenhos dos computadores. 

- A empresa construtora deverá entregar o prédio com os cabos UTP já passados. 

- Será um cabo UTP para cada computador, ligando a central (Switch) até o computador. 

- Esta ligação deverá ser preferencialmente feita aérea (sobre a laje), embutida em eletrodutos.  

8.17. - Os pontos de luz, de tomadas, interruptores, ventiladores, computadores e telefones: serão 

indicados conforme projetos, seguindo a relação abaixo e quando da elaboração do projeto elétrico, 

obedecendo às seguintes especificações, abaixo: 

 

Prédio da Emei existente e partes à ampliar (deverá conter no mínimo os seguintes pontos): 

8.17.1. Salas de atividades 01 e 02 (cada): 06 luminárias fluorescentes com 2 lâmpadas de 40 

watts cada, 4 tomadas 127V com terra (2P+T), 02 pontos para instalação de ventilador de parede 

(ø 50 cm/150W), 01 ponto para antena TV com 01 tomada 127V (h=2,20m), prever ponto de 

elétrica para luminária de emergência (conforme projeto de Prevenção e Combate a Incêndios) e 

02 interruptores (uma tecla para cada duas luminárias). 

8.17.2. Área de serviço: 01 luminária fluorescente com 2 lâmpadas de 40 watts cada, 03 tomadas 

127V (2P+T) e 01 interruptor. 
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8.17.3. Depósito: 01 luminária fluorescente com 02 lâmpadas de 20 watts cada, 01 tomada 127V 

(2P+T) e 01 interruptor. 

8.17.4. WC (funcionários) 2x (cada): 01 luminária fluorescente com 02 lâmpadas de 40 watts 

cada, 01 tomada de 127V (2P+T), 01 tomada para chuveiro elétrico com 5.400 W/220V  e 01 

interruptor. 

8.17.5. Sanitários/Vestiários (2x) cada: 03 luminárias fluorescentes com 02 lâmpadas de 40 

watts cada, 02 tomadas 127V (2P+T), 01 tomada para chuveiro elétrico com 5.400 W/220V e 01 

interruptor com duas teclas. 

8.17.6. Copa dos Funcionários: 01 luminária fluorescente com 02 lâmpadas de 40 watts cada, 04 

tomadas de 127V (2P+T), 01 tomada para o refrigerador (2P+T) com circuito independente e 01 

interruptor. 

8.17.7. Sanitário PPNE: 01 luminária fluorescente com 02 lâmpadas de 40 watts cada, 01 

tomada 127V (2P+T), 01 tomada para chuveiro elétrico com 5.400 W/220V  e 01 interruptor. 

8.17.8. Circulação 4 (externa): 01 luminária fluorescente com 2 lâmpadas de 40 watts cada, 01 

tomada 127V com terra (2P+T), prever ponto de elétrica para luminária de emergência 

(conforme projeto de Prevenção e Combate a Incêndios) e 01 interruptor.  

8.17.9. Circulação 5 (externa): 02 luminárias fluorescentes com 2 lâmpadas de 40 watts cada, 02 

tomadas 127V com terra (2P+T), prever ponto de elétrica para luminária de emergência 

(conforme projeto de Prevenção e Combate a Incêndios) e 01 interruptor.  

8.17.10. Pátio Coberto (entrada): 12 luminárias fluorescentes com 02 lâmpadas de 40 watts cada, 

04 tomadas 127V com terra (2P+T), prever pontos de elétrica para luminárias de emergência 

(conforme projeto de Prevenção e Combate a Incêndios) e 02 interruptor com três teclas (uma 

tecla para cada duas luminárias). 

8.17.11. Circulação 6 (externa): 04 luminárias fluorescentes com 2 lâmpadas de 40 watts cada, 02 

tomadas 127V com terra (2P+T), prever ponto de elétrica para luminária de emergência 

(conforme projeto de Prevenção e Combate a Incêndios) e 01 interruptor 

8.17.12. Circulação 7 (externa): 03 luminárias fluorescentes com 2 lâmpadas de 40 watts cada, 02 

tomadas 127V com terra (2P+T), prever ponto de elétrica para luminária de emergência 

(conforme projeto de Prevenção e Combate a Incêndios) e 01 interruptor 

8.17.13. Sala dos Professores: 07 luminárias fluorescentes com 02 lâmpadas de 40 watts cada, 02 

pontos para instalação de ventilador de parede (ø 50 cm/150W), inclusive o aparelho, com 

interruptor próprio na parede, 06 tomadas 127V com terra (2P+T), 01 ponto de lógica (tubulação 

+ cabo), 01 tomada para telefone, prever ponto de elétrica para luminária de emergência 

(conforme projeto de Prevenção e Combate a Incêndios) e 01 interruptor com três teclas. 

8.17.14. DMD (Sala dos Professores): 02 luminárias fluorescentes de 02 lâmpadas de 40 watts, 02 

tomadas 127V, 01 interruptor. 

8.17.15. Sanitário (Sala dos Professores): 01 luminária fluorescente com 02 lâmpadas de 40 watts 

cada, 01 tomada 127V (2P+T) e 01 interruptor. 

8.17.16. Diretoria: 02 luminárias fluorescentes com 2 lâmpadas de 40 watts cada, 04 tomadas 

127V (2P+T), 01 ventilador com interruptor (ø 50 cm/150W), 01 ponto de lógica (tubulação + 

cabo), 01 ponto para telefone, 01 ponto para máquina copiadora (1.500W/220V) e 01 interruptor. 

8.17.17. Secretaria: 02 luminárias fluorescente com 2 lâmpadas de 40 watts cada, 04 tomadas 

127V (2P+T), 01 ventilador de parede com interruptor (ø 50 cm/150W), 01 ponto de lógica 

(tubulação + cabo), 01 ponto para telefone, 01 terminal para porteiro eletrônico (inclusive o 

aparelho), 01 tomada para máquina copiadora (1.500W/220V) e 01 interruptor. 

8.17.18. Iluminação periférica externa dos prédios: No entorno do prédio, fixado as paredes, 

serão instaladas 06 arandelas blindadas de parede (ou nos pilares), com h = 2,70 m, com 

luminária, com proteção da lâmpada, transparente, base em liga de alumínio fundido, 

acabamento grafite, soquete, lâmpada fluorescente de 23W com acionamento com relê 

fotocélula. Instaladas em paredes, com eletrodutos embutidos nas paredes e caixas 4 x 2”. 

8.17.19. Quiosque existente à ser reformado: 04 luminárias fluorescentes com 2 lâmpadas de 40 

watts cada, 4 tomadas 127V com terra (2P+T), prever ponto de elétrica, para luminária de 

emergência (conforme projeto de Prevenção e Combate a Incêndios), 04 arandelas blindadas de 

parede, com h = 2,70 m, com luminária, com proteção da lâmpada, transparente, base em liga de 

alumínio fundido, acabamento grafite, soquete, lâmpada fluorescente de 23W com interruptor. 

Instaladas em paredes, com eletrodutos embutidos nas paredes e caixas 4 x 2” e 01 interruptor 

(uma tecla para cada duas luminárias).  
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Prédio da Emei à ampliar (Bloco novo à ser construído): 

8.17.20. Circulação 2 (sob laje – ampliação do Pátio): 06 luminárias fluorescentes com 2 

lâmpadas de 40 watts cada, 02 tomadas 127V com terra (2P+T), prever ponto de elétrica para 

luminária de emergência (conforme projeto de Prevenção e Combate a Incêndios) e 02 

interruptores. 

8.17.21. Circulação 1 (externa): 04 luminárias fluorescentes com 2 lâmpadas de 40 watts cada, 02 

tomadas 127V com terra (2P+T), prever ponto de elétrica para luminária de emergência 

(conforme projeto de Prevenção e Combate a Incêndios) e 01 interruptor com duas teclas. 

8.17.22. Sala Multimeios: 06 luminárias fluorescentes com 2 lâmpadas de 40 watts cada, 09 

tomadas 127V com terra (2P+T), 02 pontos para instalação de ventilador de parede (ø 50 

cm/150W), 01 ponto para antena TV com 01 tomada 127V (h=2,20m), 01 ponto de energia para 

condicionador de ar (tipo split – 3500W/220V), prever ponto de elétrica para luminária de 

emergência (conforme projeto de Prevenção e Combate a Incêndios), 05 pontos de 

lógica/computador (tubulação + cabo), 01 tomada para telefone e 02 interruptores (uma tecla 

para cada duas luminárias). 

8.17.23. Estimulação/Mini-Maternal: 06 luminárias fluorescentes com 2 lâmpadas de 40 watts 

cada, 4 tomadas 127V com terra (2P+T), 01 tomada para bebedouro (baixa) ao lado do lavatório, 

02 ventiladores com interruptores (ø 50 cm/150W), prever ponto de elétrica para luminária de 

emergência (conforme projeto de Prevenção e Combate a Incêndios) e 01 interruptor com três 

teclas. 

8.17.24. DMD: 01 luminária fluorescente de 02 lâmpadas de 40 watts, 02 tomadas 127V, 01 

interruptor. 

8.17.25. Lactário: 01 luminária fluorescente com 02 lâmpadas de 40 watts cada, 04 tomadas de 

127V (2P+T), 01 tomada para o refrigerador (2P+T) com circuito independente e 01 interruptor. 

8.17.26. Banho Fraldário: 01 luminária fluorescente com 02 lâmpadas de 40 W, 02 tomadas 

127V (2P+T), 01 aquecedor elétrico, de passagem, com três (3) temperaturas, com regulagem de 

temperatura (2.400W a 6.500W/220V), com resistência encapsulada, com dispositivo DR 

conforme a Norma Técnica NBR 5.410, localizado sob a bancada (banheira) e 01 interruptor. 

- Nota: O aquecedor e chuveiro deverão estarem devidamente aterrados e com dispositivo DR 

(protegidos) e deverão ter circuitos independentes (com quadro de disjuntor próximo). 

8.17.27. Refeitório: 08 luminárias fluorescentes com 2 lâmpadas de 40 watts cada, 4 tomadas 

127V com terra (2P+T), 02 pontos para instalação de ventilador de parede (ø 50 cm/150W), 01 

ponto para antena TV com 01 tomada 127V (h=2,20m), prever ponto de elétrica para luminária 

de emergência (conforme projeto de Prevenção e Combate a Incêndios) e 02 interruptores (uma 

tecla para cada duas luminárias). 

8.17.28. Cozinha: 04 luminárias fluorescentes com 2 lâmpadas de 40 watts cada, 05 tomadas 127V 

(2P+T), 01 tomada 220V para forno elétrico, 01 tomada 127V para Refrigerador, ponto de 

elétrica para motor da coifa com interruptor e 01 interruptor com duas teclas (uma tecla para cada 

duas luminárias). 

Nota: Os refrigeradores e freezer’s e o forno elétrico, deverão ter circuitos independentes (com 

quadro de disjuntor na Despensa). 

8.17.29. Despensa: 01 luminária fluorescente com 2 lâmpadas de 40 watts cada, 02 tomadas 127V 

(2P+T), 02 tomadas 127V (2P+T) para Refrigerador e Freezer e 01 interruptor. 

Nota: Os refrigeradores e freezer’s, deverão ter circuitos independentes (com quadro de 

disjuntor na Despensa). 

8.17.30. Iluminação periférica externa dos prédios: No entorno do prédio, fixado as paredes, 

serão instaladas 08 arandelas blindadas de parede (ou nos pilares), com h = 2,70 m, com 

luminária, com proteção da lâmpada, transparente, base em liga de alumínio fundido, 

acabamento grafite, soquete, lâmpada fluorescente de 23W com acionamento com relê 

fotocélula. Instaladas em paredes, com eletrodutos embutidos nas paredes e caixas 4 x 2”. 

 

Implantação dos prédios: 

8.17.31. – Alarmes:- A empresa construtora deverá executar pontos para futura instalação de 

alarmes com sensores (pontos). A instalação deverá contar com tubulação (eletroduto) embutida 

seca com arame galvanizado e caixas 4x2” com tampo cego, a Central deverá ficar na Diretoria 

(central, painel da senha, baterias, etc...), os pontos dos sensores serão nos seguintes ambientes: 

1- Cozinha (1) 

2- Despensa (1) 
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3- Refeitório (1) 

4- Fraldário (1) 

5- Lactário (1) 

6- DMD (1) 

7- Estimulação Mini Maternal (1) 

8- Sala de Multimeios (1) 

9- Área de Serviço (1) 

10- Depósito (1) 

11- Copa dos Funcionários (1) 

12- Sala de Atividades (2) 

13- DMD (sala dos professores) (1) 

14- Sala dos Professores (1) 

15- Diretoria (1) 

16- Secretaria (1) 

17- Dentista (1) 

 

8.17.32. Iluminação do entorno dos prédios: Serão instalados, conforme projeto de implantação, 

conjuntos com suporte de concreto armado (poste com h=7,50 m, que após enterrado a luminária 

ficará com h=6,00 m) e luminária com aparelho aberto para iluminação externa, com braço 

metálico, lâmpada a vapor de sódio, potência nominal 250W com reator (acionamento com relê 

fotocélula). 

8.17.33. Portão de acesso a Secretaria: No portão haverá um porteiro eletrônico com interfone na 

secretaria (inclusive equipamentos). 

8.17.34. Caixa d´água nova de 20.000 litros: A construtora deverá instalar: 01 tomada 127V e 01 

tomada 220V (externas) com terra (2P+T) para Lavadora de Pressão e ponto de elétrica para a  

bomba de combate à incêndios.  

8.17.35. Ventiladores: A empresa construtora deverá fornecer e instalar 15 ventiladores de 

parede, articulados, com controle de velocidade, com Ø de 50 cm, 150w/127v, com três pás e 

grade de proteção, com interruptor próprio com controle de velocidade. 

8.17.36. Demanda: Caberá à empresa construtora contratada pesquisar junto à Concessionária 

local de energia (CPFL) a oferta de energia disponível para atender a futura demanda que o 

prédio da Emei “José Gori” irá gerar. Caberá a Concessionária local (CPFL), caso exista a real 

necessidade de expansão ou melhoria de rede, a execução dos serviços. Sendo que o ônus desta 

melhoria, será negociado entre a CPFL e a Administração da Prefeitura Municipal de Bauru. 

8.17.37. Entrega da Obra: A empresa construtora deverá, ao final da obra, solicitar a ligação 

definitiva da rede elétrica a CPFL, arcando com os custos desta ligação, entregando a obra com 

todo o sistema elétrico em perfeito estado de funcionamento. 

 

9. INSTALAÇÃO HIDRÁULICO SANITÁRIA E APARELHOS: 
(projeto a ser apresentado e entregue Secretaria de Planejamento) 

Projeto de instalação hidráulico-sanitárias, contendo: 

- Água Fria: rede de distribuição de instalação de água fria em tubos e conexões de PVC rígido 

com diâmetros definidos, em detalhes, como: detalhamento do cavalete, da caixa d’água 

(elevação detalhada do sistema de alimentação do reservatório), rede de água da rua para 

alimentação das torneiras de jardim e abastecimento dos pontos no prédio, contendo: rede 

distinta para abastecimento exclusivo de bacias sanitárias e o restante do sistema. Perspectivas 

isométricas e registros de gaveta em todas as prumadas, pontos de abastecimento de água fria 

conforme o projeto básico e este Memorial. O projeto deverá obedecer as Normas Técnicas da 

ABNT. 

- Demanda: Caberá à empresa construtora contratada pesquisar junto à Concessionária local de 

fornecimento de água (DAE) a oferta de água com pressão (mca) suficiente e disponível para 

abastecer o reservatório elevado (h = 10,00m) da Emei “José Gori”. Caberá a Concessionária 

local (DAE), caso exista a real necessidade de expansão ou melhoria de rede, a execução dos 

serviços. Sendo que o ônus desta melhoria, será negociado entre o DAE e a Prefeitura 

Municipal de Bauru. 

- Rede de Esgoto Sanitário: rede de captação do esgoto em tubos e conexões de PVC rígido 

com diâmetros definidos, inclinação da rede igual ou superior a 2%, caixas sifonadas de 6”, 

tubulação de ventilação, com rede de esgoto da cozinha (tanque de lavar panelas e cubas da pia) 
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com destinação as caixas de gordura em PVC, caixas de conexão/inspeção em detalhes (com 

intervalo máximo entre elas de 15,00 m) e destinação final à rede coletora Municipal. 

- Águas pluviais: rede de captação das águas pluviais, calhas em chapa galvanizada, 

condutores, caixas de conexão/inspeção, grelhas, canaletas em concreto, rede de captação em 

tubos e conexões de PVC rígido (com diâmetros definidos pelo calculista), seguindo as 

diretrizes de projeto de arquitetura (implantação), que deverão respeitar Normas para o 

dimensionamento previsto pela ABNT e desenvolvida a partir da relação fornecida neste 

memorial e projeto. 

9.1. - Normas Gerais: 

- Todo o serviço referente a qualquer das instalações hidráulico sanitário, deverá ser executado por 

profissionais habilitados. 

- A utilização de ferramentas e aparelhos deverá ser apropriada a cada serviço e a cada material. 

- A execução de qualquer serviço deverá obedecer: 

- as prescrições contidas na ABNT, relativas a execução do serviço especificado para cada instalação. 

- as disposições constantes de atos legais do Estado, dos municípios e aquelas companhias 

concessionárias. 

- as especificações e detalhes do projeto. 

- as recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

- Na instalação de tubulações em geral, deverá ser obedecido o que se segue: 

- as tubulações deverão ter extremidades vedadas com plugs ou tampões a serem removidos na 

ligação final dos aparelhos sanitários; 

- serão exigidas as provas de pressão interna especificada para cada tipo de instalação nas suas 

respectivas normas; 

- não será permitido a concretagem da tubulação dentro das colunas, pilares, vigas ou outros 

elementos estruturais. As buchas, bainhas, caixas necessárias a passagem prevista de tubulações, 

através de elementos estruturais, deverão ser executados e colocados antes da concretagem; 

- a tubulação deverá ser assentada sempre sobre embasamento contínuo "berço" constituído por 

camada de concreto simples de 150 kg/m³ com espessura média de 05 cm. A juízo de fiscalização 

poderá ser dispensado este embasamento desde que as condições de resistência e qualidade do terreno 

assim o permitirem; 

- o assentamento de tubo de ponta de bolsa será feito de jusante e montante, com as bolsas voltadas 

para o ponto mais alto; 

- o re-enchimento da vala será feito usando-se material de boa qualidade, em camadas de 0,20 m, 

sucessivamente e cuidadosamente apiloadas e molhadas. 

- A junta de canalização de PVC rígido poderá ser feita com adesivo e solução limpadora, nas 

tubulações de esgoto. 

- Na junção de canalização de PVC rígido com canalização de ferro fundido ou cimento amianto se 

houver, deverão ser utilizadas as conexões de adaptação (adaptadores) apropriadas. 

- Na ligação de tubulação de PVC rígido com metais em geral, deverão ser utilizadas conexões com 

bucha de latão rosqueadas e fundida diretamente na peça. 

- Durante a execução da obra, quando se constatar que o terreno não permite manutenção da 

estabilidade e estanqueidade da tubulação será utilizada tubulação de outro material compatível com 

a qualidade e a resistência do terreno. 

9.2. - Instalação de Água Fria: (conforme projeto complementar específico a ser apresentado) 

9.2.1. - Água Fria: rede de distribuição de instalação de água fria em tubos e conexões de PVC 

rígido com diâmetros definidos, em detalhes, como: detalhamento do cavalete, da caixa d’água 

(elevação detalhada do sistema de alimentação do reservatório), rede de água da rua para 

alimentação das torneiras de jardim e abastecimento dos pontos no prédio, contendo: rede 

distinta para abastecimento exclusivo de bacias sanitárias e o restante do sistema. Perspectivas 

isométricas e registros de gaveta em todas as prumadas, pontos de abastecimento de água fria 

conforme o projeto básico e este Memorial. O projeto deverá obedecer as Normas Técnicas da 

ABNT. 

- Será executado pela empresa construtora, um novo abrigo de alvenaria para proteção do 

cavalete para a entrada de água no prédio. 

9.2.2. - Demanda: Caberá à empresa construtora contratada pesquisar junto à Concessionária 

local de fornecimento de água (DAE) a oferta de água com pressão (mca) suficiente e disponível 

para abastecer o reservatório elevado (h = 10,00m) da Emei “José Gori”. Caberá a 

Concessionária local (DAE), caso exista a real necessidade de expansão ou melhoria de rede, a 
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execução dos serviços. Sendo que o ônus desta melhoria, será negociado entre o DAE e a 

Prefeitura Municipal de Bauru. 

9.2.3. As prumadas: O projeto de água fria deverá apresentar perspectivas isométricas de todas 

as prumadas. 

-  Todas as prumadas deverão ter um registro de gaveta na altura de 2,50 m, independente da 

bitola. 

 - Deverá ser apresentado o projeto de alimentação do reservatório de água (hidrômetro, 

tubulação, registros, bóias, etc...) e as redes de abastecimento do reservatório para o prédio, com a 

tubulação distinta, sendo uma para abastecer exclusivamente as bacias sanitárias e a rede que 

abastecerá os pontos restantes. 

 - A rede de água da rua, além de alimentar o reservatório, deverá alimentar as torneiras de jardim.  

 - As caixas d’águas existentes (forro) deverão ser desligadas, desmontadas e transportadas para o 

Almoxarifado Central.  

 - As canalizações de água fria não poderão passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de 

inspeção e nem assentadas em valetas de canalização de esgoto. 

 - Os pontos de água fria estão definidos na planta e a rede será ligada à tubulação da caixa d’água 

metálica com 20.000 litros de capacidade, conforme projeto a ser elaborado pela construtora.  

Bacias Sanitárias: A rede de abastecimento, das bacias sanitárias, será feita por rede exclusiva, 

distinta da rede de abastecimento das torneiras em geral. 

 - O diâmetro mínimo para tubulações, mesmo para sub-ramais, será de ¾" e será em tubos de 

PVC rígido marrom. 

 – Deverá ser instalada uma torneira de jardim Ø 3/4”, próximo ao abrigo de lixo padrão. 

 - Serão instaladas 05 novas torneiras de jardim com alimentação com água da rua. 

9.2.4. - A bancada de granito da pia da Cozinha, Lactário e Copa dos Funcionários: 

- As duas bancadas da cozinha serão em granito natural, espessura de 2 cm, cada uma com uma 

cuba de tamanho grande (mais profunda que o convencional), cubas de aço inox, de primeira 

linha de qualidade, com válvula e grelha (completa). A bancada da Copa  e Lactário, serão em 

granito natural, espessura de 2 cm, cada uma com uma cuba de tamanho médio, (profundidade 

convencional), cubas de aço inox, de primeira linha de qualidade, com válvula e grelha 

(completa).    

- As torneiras das bancadas deverão ser abastecidas com água do reservatório, com torneiras 

metálicas, cromadas, de bica móvel, com bico arejador e também um ponto de água 

independente, com registro de pressão e torneira com um sistema de filtragem, com um filtro 

apropriado, de pressão, com elementos filtrantes de celulose e carvão ativado, para água que 

abastece a torneira do filtro (acima da bancada), para servir água potável. 

   

9.3. - Instalação de Esgoto: (conforme projeto complementar específico a ser apresentado) 

9.3.1. - Rede de Esgoto Sanitário: rede de captação do esgoto em tubos e conexões de PVC 

rígido com diâmetros definidos, inclinação da rede igual ou superior a 2%, caixas sifonadas de 

6”, tubulação de ventilação, com rede de esgoto da cozinha (tanque de lavar panelas e cubas da 

pia) com destinação as caixas de gordura em PVC, caixas de conexão/inspeção em detalhes (com 

intervalo máximo entre elas de 15,00 m) e destinação final à rede coletora Municipal. 

9.3.2. - As tubulações de esgoto serão de PVC rígido Ø 4" para os ramais primários e 

interligando as caixas de inspeção. 

- Todos os ramais de descarga dos lavatórios e pias serão de no mínimo Ø1½". 

- A declividade será uniforme entre as sucessivas caixas de inspeção não inferior a 2% não se 

permitindo depressões que possam formar depósito no interior das canalizações. 

- Todos os aparelhos deverão ser instalados, de modo a permitir fácil limpeza e remoção bem 

como evitar a possibilidade de contaminação de água potável. 

- Todos os aparelhos sanitários na sua ligação ou ramal de esgoto, deverão ser protegidos por 

sifão sanitários ou caixa sifonada atendendo aos requisitos exigidos na NB-19 da ABNT. 

- Os sifões sanitários serão do tipo plástico PVC maleável (maria-mole) fixados com abraçadeira 

de metal (não serão aceitos sifões tipo “sanfona”, nem abraçadeiras de plástico). 

9.3.3. A instalação de caixas sifonadas e sifões sanitários se farão de maneira a observar: 

- nivelamento e prumo perfeitos. 

- estanqueidade perfeita nas ligações dos aparelhos, sifões, ramal de descarga ou de esgoto. 

9.3.4. As caixas de inspeção serão executadas conforme necessidade de acordo com o projeto 

hidráulico desenvolvido pelo responsável técnico em alvenaria de tijolos assentes com argamassa 
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traço: 1:4/10, e revestido internamente com argamassa de cimento e areia traço: 1:3, com 

acabamento obedecendo as seguintes prescrições: 

- A laje de fundo será em concreto armado devendo ser nela moldado a meia secção de coletor 

que por ali passar obedecendo-se declividade de sub coletor. 

- Não se permitirá a formação de depósitos no fundo da caixa. 

- As paredes das caixas serão levantadas de uma altura tal que, sobre a tampa, resulte o 

recobrimento de 0,10 m. 

- A tampa será de concreto armado e deverá ser de fácil remoção permitindo perfeita vedação. 

- A face superior da tampa deverá estar no nível do piso acabado e ter o mesmo revestimento. 

9.3.5. Os pontos de esgoto:  

- Estão definidos na planta e serão ligados à caixa de inspeção de onde terão destinação à rede 

coletora municipal. 

- Deverão ser previstos 02 ralos de esgoto para bebedouros do Pátio, além dos sanitários, estão 

previstos a instalação de 05 (cinco) pontos no interior do prédio (caixa sifonadas de 6”) para a 

limpeza e os demais ralos são indicados conforme desenho. 

- Somente os esgotos da pia da cozinha e tanque de lavar panelas, deverão ser despejados em 

uma caixa de gordura (de PVC) antes de ter seu destino a rede de coleta de esgotos do prédio 

escolar. 

- Grelha no piso da cozinha: Deverá ser instalada uma grelha (20 x 20 x 80 cm) para captação 

de água de limpeza da cozinha junto ao fogão, com grelha e suporte de alumínio, com interior da 

caixa, revestida de azulejos, sendo que no seu fundo (profundidade de 20 cm) será instalada uma 

caixa sifonada de 6”, com deságüe obrigatoriamente na tubulação de esgotos (sem passar pela 

caixa de gordura).  

9.4. Nas instalações para águas pluviais será obedecido o que se segue: 

9.4.1. Projeto de instalação hidráulico-sanitárias, contendo: 

- Águas pluviais: rede de captação das águas pluviais, calhas em chapa galvanizada, 

condutores, caixas de conexão/inspeção, grelhas, canaletas em concreto, rede de captação em 

tubos e conexões de PVC rígido (com diâmetros definidos pelo calculista), seguindo as 

diretrizes de projeto de arquitetura (implantação), que deverão respeitar Normas para o 

dimensionamento previsto pela ABNT e desenvolvida a partir da relação fornecida neste 

memorial e projeto. 

9.4.2. Rede de águas pluviais: Fica por encargo da empreiteira a responsabilidade do projeto e 

execução de benfeitorias necessárias para condução das águas pluviais captadas junto ao prédio e 

de conduzi-las até junto à guia, da rua confrontante ao terreno, seguindo as diretrizes do projeto 

arquitetônico. Não será permitida a ligação de águas pluviais à rede coletora de esgotos. A 

construtora deverá fornecer e instalar novos condutores de águas pluviais em PVC com 

diâmetro mínimo de Ø4” (respeitando o dimensionamento do projeto de hidráulica), conforme 

indicados no projeto, respeitando as Normas Técnicas da ABNT 

9.4.3. Caixa de inspeção para águas pluviais: 
- Conforme implantação no projeto, as caixas de passagem para águas pluviais deverão ser 

executadas em alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3, com adição de 

impermeabilizante hidrófugo, de primeira qualidade e a seguir far-se-á o capeamento interno com 

a mesma argamassa e aplicação de tinta betuminosa. As caixas terão dimensões internas 

calculadas pelo responsável técnico do projeto hidráulico, com dimensões (seções mínimas), 

internas de 0,60 x 0,60 m, inclusive com suporte de ferro tipo cantonera “L” e grelhas de ferro 

protegidas com tinta antioxidante contra ferrugem e pintado com esmalte sintético na cor Grafite, 

respeitando as Normas Técnicas da ABNT. 

9.4.4. Canaletas em alvenaria com grelhas: 

- Conforme implantação no projeto, as canaletas de passagem para águas pluviais deverão ser 

executadas em alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com dimensões 

internas calculadas pelo responsável técnico do projeto hidráulico, com grelhas de ferro 

protegidas com tinta antioxidante contra ferrugem e pintado com esmalte sintético na cor Grafite, 

respeitando as Normas Técnicas da ABNT. 

9.4.5. Canaletas abertas de concreto: 

- Sobre lastro de brita serão executadas canaletas de águas pluviais em concreto tipo “V”, com 

espessura de concreto de 5 cm, desempenado, conforme implantação no projeto, tendo as 

dimensões e inclinações (mínima de 0,5 %) a serem dimensionadas pelo responsável técnico, que 

elaborará o projeto hidráulico, respeitando as Normas Técnicas da ABNT. 
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9.4.6. Canaletas do Passeio Público: 

- Conforme implantação no projeto (implantação), as canaletas do passeio público para águas 

pluviais deverão ser executadas com fundo de concreto (espessura de 5 cm) sobre lastro de brita e 

paredes em alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3, com adição de 

impermeabilizante hidrófugo, de primeira qualidade e a seguir far-se-á o capeamento interno 

(laterais e fundo) com a mesma argamassa. As canaletas terão dimensões internas calculadas pelo 

responsável técnico do projeto hidráulico, com cobertura de tampo em concreto armado, pré-

moldado, laje com espessura de 5 cm, com possibilidade de remoção para limpeza, respeitando as 

Normas Técnicas da ABNT. 

9.5. - Aparelhos Sanitários e Diversos: 

9.5.1. – Bacias Sanitárias: Serão instaladas bacias sanitárias, de louça, cor branca, de primeira 

linha de qualidade, com assento plástico nos BWC(s) nos sanitários, conforme desenho. 

9.5.2. – Bacias Sanitárias Infantil: Serão instaladas bacias sanitárias, tamanho infantil, de 

louça, cor branca, de primeira linha de qualidade, com assento plástico nos BWC(s) nos 

sanitários, conforme desenho. 

9.5.3. – Bacias Sanitárias para PPNE: Serão instaladas bacias sanitárias nos sanitários para 

Deficientes Físicos, de louça, cor branca, de primeira linha de qualidade, com assento plástico 

nos BWC(s). A empresa construtora deverá executar uma sapata de concreto revestida com piso 

cerâmico ou azulejos, sob a bacia sanitária, para aumentar sua altura para 46 cm (a sapata deverá 

ter 6 cm de altura e ter as dimensões da própria base da bacia sanitária), conforme desenho e 

Norma Técnica n.º 9.050/2.004. 

9.5.4. – Lavatórios infantis (h = 60 cm): Serão instalados lavatórios tamanho pequeno, sem 

coluna, apoiados em mãos francesas e fixados com parafusos em parede com tijolos maciços 

(veja item 4.1.), com altura do piso até a borda de 60 cm, na cor branca, de primeira qualidade, 

com torneira metálica, com acabamento cromado, de primeira qualidade, bitola ½" e acessórios 

cromados. Instalados conforme projeto. Será instalado também, ao lado de cada lavatório  uma 

torneira (torneira de limpeza), com 50 cm do piso, metálica, acabamento cromado e no piso, 

junto ao lavatório e torneira, será instalada uma caixa sifonada 6”, conforme desenho. 

9.5.5. – Lavatório médio com coluna: Serão instalados lavatórios médio, com coluna (fixado 

com parafusos), na cor branca, de primeira qualidade, com torneira com acabamento cromado, 

de primeira qualidade, bitola ½" e acessórios cromados. Instalados nos Sanitários (WC) junto a 

Sala dos Professores e nos Sanitários dos Alunos. Serão instalados também, sob os lavatórios  

uma torneira (torneira de limpeza) com 50 cm do piso, acabamento cromado e no piso, uma 

caixa sifonada 6”, conforme desenho. 

9.5.6. – Cuba de louça (de embutir): Serão instalados cubas de louça, tamanho médio, 

completa (válvula, sifão com abraçadeiras de metal, etc...) de primeira linha de qualidade. 

9.5.7. – Duchinhas: Nos sanitários: WC PPNE (01), WC dos Funcionários (02), Sanitários 

(vestiário) dos Alunos (02) nas bacias com tamanho adulto, na banheira do Fraldário e bacia 

(02), no Sanitário da Sala dos professores (01) e Cozinha/tanque de lavar panelas (01), serão 

instaladas duchinhas higiênicas (total de 09 unidades), com gatilho, acabamento cromado, de 

primeira linha de qualidade. 

9.5.8. – Tanque de Lavar Roupas (Área de Serviço): Conforme indicados no projeto, serão 

instalados 02 (dois) tanques de lavar roupas, de louça branca, com coluna, com capacidade de 

até 30 litros, cor branca, fixados com bucha e parafusos, de primeira linha de qualidade e com 

todos acessórios (válvula e torneira metálicas cromadas e sifão de borracha PVC com 

abraçadeiras de metal). 

9.5.9. – Tanque de Lavar Roupas (Play-Ground): Conforme indicados no projeto, será 

instalado 01 (um) tanque de lavar roupas, de louça branca, sem coluna (apoiado diretamente no 

piso), com capacidade de até 30 litros, cor branca, fixados com bucha e parafusos, de primeira 

linha de qualidade e com todos acessórios (válvula e torneira metálicas cromadas e sifão de 

borracha com abraçadeiras de metal). 

9.5.10. – Torneira metálica: todos tanques e para limpeza serão instaladas torneiras metálicas, 

acabamento cromado, de primeira linha de qualidade, classe “A”, bitola ½” e acessórios. 

9.5.11. – Torneira das Pias/Bancadas com cuba de inox: Serão instaladas torneiras metálicas, 

bitola ½", acabamento cromado, ponto na parede, de bica móvel, com bico arejador,  de primeira 

qualidade, classe “A”, completa, com acessórios. 
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9.5.12. – Torneira de jardins: no entorno do prédio, serão instaladas 05 torneiras de jardim, 

conforme caderno de detalhes, metálicas, acabamento cromado, de primeira linha de qualidade, 

classe “A”, bitola ½” e acessórios. 

9.5.13. – Filtros de água de PVC: (de passagem) tipo pressão, com elementos filtrantes de 

carvão e celulose, com registro de pressão, ø ¾”, instalado na parede antes do ponto do filtro, 

para regulagem da fluxo de água. Que propicie água filtrada com redução de odor, sabor e 

sedimentos, fornecendo água filtrada, estéril, sem gosto ou sabor, de acordo com a NBR 

14.908/04.    

9.5.14. - A bancada de granito da pia da Cozinha, Lactário e Copa dos Funcionários: 

- As duas bancadas da cozinha serão em granito natural, espessura de 2 cm, cada uma com uma 

cuba de tamanho grande (mais profunda que o convencional), cubas de aço inox, de primeira 

linha de qualidade, com válvula e grelha (completa). A bancada da Copa  e Lactário, serão em 

granito natural, espessura de 2 cm, cada uma com uma cuba de tamanho médio, (profundidade 

convencional), cubas de aço inox, de primeira linha de qualidade, com válvula e grelha 

(completa).    

- As torneiras das bancadas deverão ser abastecidas com água do reservatório, com torneiras 

metálicas, cromadas, de bica móvel, com bico arejador e também um ponto de água 

independente, com registro de pressão e torneira com um sistema de filtragem, com um filtro 

apropriado, de pressão, com elementos filtrantes de celulose e carvão ativado, para água que 

abastece a torneira do filtro (acima da bancada), para servir água potável. 

9.5.15. – Torneiras Especiais: No lavatório do WC PPNE será instalada uma torneira metálica 

cromada de pressão, tipo “um toque” (fechamento automático), de primeira linha de qualidade, 

inclusive acessórios para lavatórios. 

9.5.16. – Papeleiras, Saboneteiras e Cabides: Serão instaladas nos sanitários, papeleiras, 

saboneteiras e cabides, de louça branca, de primeira linha de qualidade. 

9.5.17. - Barras de apoios para deficientes físicos (P.P.N.E.): 

- Serão instaladas nas portas dos sanitários adaptados para P.P.N.E., barras de tubo de aço, do 

lado interno de cada porta (uma por porta). 

- Nos sanitários, junto às bacias sanitárias, será instalado um conjunto de duas barras (duas em 

cada sanitário), com acabamento cromado, com Ø 3 cm e comprimento de 90 cm, onde houver 

instalações sanitárias para deficientes, conforme NBR 9050/1994 - Adequação das Edificações e 

do Mobiliário Urbano a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (P.P.N.E.). 

 

10. PROJETO DE INSTALAÇÕES DE REDE DE GÁS/GLP: (projeto a ser apresentado a Secretaria de 

Planejamento): 

10.1. Projeto de instalações de Gás/GLP: deverá respeitar normas para dimensionamentos previstas pela 

ABNT, com especificações de tubos, registros, válvulas, reguladores de pressão, manômetros, 

mangueiras e rede de tubo de cobre e aço. Com desenvolvimento a partir da relação fornecida neste 

memorial e projeto-básico. A empresa construtora deverá entregar a ART do projeto e instalação. 

10.2. - Será prevista instalação de 02 abrigos para central de gás GLP, sendo um para atender a Cozinha da 

Emei (2 x P45) e outro para a Copa dos Funcionários (2 x P13). As instalações canalizarão o gás a 

partir de uma central, conforme projeto, dimensionadas para atender aos consumos previstos no projeto 

de cozinha e copa.  

10.3. - A empresa construtora deverá fornecer e instalar todos os equipamentos para o funcionamento da 

Central de gás GLP, como: registros, torneiras, válvulas, reguladores de pressão, manômetros, 

mangueiras apropriadas, pigtail padrão e rede de tubos de aço, etc... (com exceção dos cilindros). 

10.4. - Próximo a Copa dos Funcionários será feito um abrigo de gás GLP, para dois (02) botijões de gás de 

13 Kg. Ficará a cargo da empresa construtora a construção do abrigo de alvenaria, coberto com laje de 

concreto, com portinhola de ferro tubular e a instalação dos equipamentos e rede de abastecimento 

(com exceção dos botijões).     

10.5. - Todas tubulações serão em aço SCH 80, sem costura, rosca NTP e serão protegidas com aplicação de 

solução elástica Adeflex e revestido com fita anti-corrosiva e eletro-isolante. 

10.6. - O serviço de execução da tubulação do gás deverá ser feito por pessoal especializado e treinado pela 

concessionária. A empresa construtora deverá entregar o abrigo com a tubulação, os flexíveis, válvulas 

em perfeito estado de funcionamento, respeitando as Normas Técnicas da ABNT. 

10.7. - O projeto rede de gás GLP deverá ser apresentado junto com o projeto de Corpo de Bombeiros, com 

ART para instalações de central de GLP. 
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10.8. A empresa construtora deverá entregar a ART específica do projeto e instalação geral do sistema 

(abrigo, instalações e rede). Após a execução das instalações a empresa construtora deverá apresentar 

um laudo e ART comprovando o teste de estanqueidade do sistema. 

 

11. COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (projeto a ser apresentado a Secretaria de Planejamento): 

11.1. – Com projeto específico aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Bauru - SP, inclusive instalação e 

fornecimento de equipamentos (hidrantes, mangueiras, botoeiras de alarme, dispositivo para 

acionamento da bomba, extintores, sinalização, sirenes, iluminação de emergência, etc...) para todo 

prédio (existente e a ampliar), de acordo com o decreto estadual nº 46.076/01. As canalizações serão 

executadas com tubo de aço galvanizado a fogo, com diâmetros e espessuras de paredes (do tubo) a 

serem dimensionadas pelo responsável técnico. O hidrante será ligado à coluna de incêndio, conforme 

projeto, localizado em caixa metálica própria, revestida de alvenaria ou embutidas nas paredes. O 

registro de recalque do passeio público deverá possuir tampo de ferro fundido, tipo alçapão, provido de 

dispositivo de abertura adequado para cruzeta da mangueira utilizada pelo Corpo de Bombeiros e 

equipado de acordo com o respectivo regulamento. Após a execução, a empresa construtora deverá 

solicitar a vistoria técnica do Corpo de Bombeiros e entregar o Auto de vistoria do Corpo de 

Bombeiros à Secretaria de Planejamento/DEPLAN (Auto de vistoria dos prédios existente e 

ampliação). 

11.2. - Normas Gerais: 

- Todo o serviço de combate e prevenção contra incêndio deverá seguir as Normas Técnicas em vigor  

da ABNT, atender o Decreto Estadual n.º 46.076/01, sendo o projeto deverá ser apresentado e 

aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Bauru/SP. 

- As canalizações serão executadas integralmente com tubo de aço galvanizado a fogo, com 

diâmetros e espessuras de paredes (do tubo) a serem dimensionadas pelo responsável técnico. O 

hidrante será ligado à coluna de incêndio, conforme projeto, localizado em caixa metálica própria, 

revestida de alvenaria ou embutidas nas paredes. O registro de recalque, do passeio público, deverá 

possuir tampo de ferro fundido, tipo alçapão, provido de dispositivo de abertura adequado para cruzeta 

da mangueira utilizada pelo Corpo de Bombeiros e equipado de acordo com o respectivo regulamento.  

- A empresa construtora deverá fornecer equipamentos (hidrantes, mangueiras, bombas, extintores, 

botoeiras de alarmes, dispositivo para acionamento da bomba d’água, luminárias de emergência e 

placas de sinalização) e executar a instalação destes, conforme o lay-out do projeto arquitetônico e 

projeto específico. 

- Após a execução da obra e instalação dos equipamentos previstos no projeto, a empresa construtora 

deverá solicitar a vistoria técnica do Corpo de Bombeiros e entregar o “Auto de Vistoria” do Corpo 

de Bombeiros à SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 

- Nota: O prédio existente já conta com equipamento (extintores): A empresa construtora deverá 

realizar uma revisão geral, carregando ou substituindo os equipamentos danificados e ou 

incompatíveis com a ampliação do prédio. 

 

12. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS (SPDA)  

      (ATMOSFÉRICAS DIRETAS E INDIRETAS) (projeto a ser apresentado à Secretaria de Planejamento) 

12.1. Projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas diretas e indiretas: 

- Fornecimento e instalação dos equipamentos para todo prédio (prédio existente e ampliação) e 

caixa d’água elevada, conforme normas técnicas NBR 5.419/93. Ficará a cargo da empresa 

contratada, ao final da instalação, apresentar um Laudo Técnico (com a ART) de Medição de 

Resistência de Aterramento que deverá atingir os parâmetros estabelecidos dentro das Normas 

Técnicas vigentes (ABNT), sendo até 25 Ohms para terreno seco e até 10 Ohms para terreno úmido.  

12.2. - Normas Gerais: 

- O sistema de proteção contra raios (pára-raios) será para todos prédios e caixa d’água. Deverá ser 

utilizada fita de alumínio (até onde a Norma ABNT permitir) e isolamento das descidas para o 

aterramento, respeitando o projeto arquitetônico e as Normas Técnicas da ABNT. O nível será de 

Proteção II, conforme classificação de estruturas do Anexo D, Tabela 15, da Norma Técnica NBR 

5.419/93. 
- Logo após a instalação do sistema de proteção, ficará a cargo da empresa contratada, a apresentação 

de um Laudo Técnico, com a ART de Medição de Resistência de Aterramento (para todos os prédios, 

existente e ampliações) que deverá atingir os parâmetros estabelecidos dentro das Normas Técnicas 

(ABNT), sendo até 25 Ohms para terreno seco e até 10 Ohms para terreno úmido. 
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13. REVESTIMENTOS: 

13.1. - Revestimento de paredes internas, externas e tetos: 

– Conforme indicados no projeto, serão chapiscados com argamassa de: cimento e areia grossa, traço: 

1:4, emboçados com argamassa mista de: cimento, cal e areia, traço: 1:4/12, e rebocados com 

argamassa de: cal e areia, traço: 1:2, granulação fina e desempenada, exceto onde houver azulejos e 

concreto aparente. 

13.2. – Azulejos brancos 15x15 cm: 

– Conforme indicados nos projetos, nas paredes onde houver azulejos serão revestidas de azulejos, 

tipo EXTRA, CLASSE “A”, 15x15 cm, liso, na cor branca, de primeira linha de qualidade, com 

juntas a prumo até o teto. 

 Os azulejos serão assentados sobre emboços, com argamassa mista, traço: 1:4/12 perfeitamente 

desempenados. O assentamento com argamassa tipo cimento colante, tomando toda a superfície do 

azulejo, rejuntamento, após uma semana, com rejunte anti-mofo, cor branca, juntas e bordas limpas a 

saco, retirando-se os excessos de rejunte; os azulejos que por percussão soarem chocho serão 

substituídos. 

A barra deverá conter número inteiro de fiadas. 

Os azulejos a serem cortados ou furados, não deverão apresentar quaisquer rachaduras ou emendas. 

– Sobre todos os lavatórios, tanques e pias será executado uma faixa de azulejos branco 15x15 

cm, com altura de 45 cm (03 fiadas), em toda sua extensão (largura). 

- Nos locais onde houver apenas uma melhoria no revestimento da parede, deverá ser retirado o 

azulejo danificado, regularizar a parede e aplicar o cimento colante e assentar a peça. 

- Em todos os novos ambientes que receberão o revestimento de azulejos, deverão receber também, 

conforme projeto arquitetônico, uma faixa única de cerâmica 10 x 10 cm na altura de 1,50 m (em 

relação ao piso) em todo o seu perímetro.   

- Cantoneiras de alumínio:– Todos cantos das paredes revestidas com azulejos receberão 

cantoneiras de alumínio, tipo chanfrado, com altura indicada no projeto e nos vãos abertos, com 

requadros em azulejos (somente verticais), conforme desenho. 

13.3. – Pastilhas cerâmicas 10x10 cm: 

– Conforme indicados no desenho, as paredes internas dos ambientes (Refeitório, Salas de 

Atividades, Sala de Estimulação/Mini-Maternal e Sala Multimeios), paredes dos Pátios, paredes das 

Circulações e paredes externas do perímetro dos prédios (existente e a ser construído), receberão 

revestimento de pastilha 10 x 10 cm, até a altura de 1,20 m, PEI=3, de cor Marfim.  

 – As pastilhas cerâmicas serão assentadas sobre emboços, com argamassa mista, traço: 1:4/12, 

perfeitamente desempenados. O assentamento com argamassa tipo cimento colante, tomando toda a 

superfície da pastilha, rejuntamento após uma semana com rejunte anti-mofo, cor Cinza Claro, 

juntas e bordas limpas a saco, retirando-se os excessos de rejunte com o auxilio de uma espátula de 

plástico. As pastilhas cerâmicas que por percussão, soarem chocho, serão substituídas. 

Obs.: A empresa deverá apresentar para aprovação, aos arquitetos autores do projeto, uma 

amostra da pastilha cerâmica que pretende utilizar dentro da especificação de pastilha cerâmica 

10x10 cm, PEI=3, de primeira linha de qualidade, classe “A”, na cor Marfim. 

13.4. – Peitoris de Ardósia:- Em todos caixilhos novos, exceto nas janelas redondas, conforme indicados 

nos desenhos, serão instalados peitoris de pedra ardósia, espessura de 2 cm, conforme o projeto, 

assentados sobre alvenaria de tijolo, com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3, respeitando as 

Normas Técnicas da ABNT. 

 

14. PISOS 

14.1. – Contra-piso: 

- No interior do prédio existente (onde o projeto indica), em todo o interior prédio (a construir) e 

também em volta dos prédios (calçada e calçada perimetral), conforme o projeto, será executado 

contra-piso em concreto simples com 5 cm de espessura, sobre fundo regularizado e fortemente 

compactado e preenchido lastro de brita, conforme as Normas Técnicas da ABNT. 

- O contra-piso será constituído de concreto simples de 200kg de cimento/m³. 

14.2. - Piso cerâmico de alta resistência/PEI = 5: 

- Especificação do piso cerâmico esmaltado: Tamanho 30 x 30 cm, de primeira linha de qualidade, 

Classe “A”, Classificação quanto a abrasão e resistência PEI = 5, Grupo de absorção BIIb, em 

conformidade com o INMETRO e CCB (Centro Cerâmico do Brasil), de acordo coma Norma 

Técnica NBR 13.818/97.    
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- Sobre o concreto, conforme indicados no projeto, todos pisos internos serão executadas argamassa de 

regularização com 02 cm de espessura no traço: 1:3, cimento e areia grossa peneirada com 

acabamento sarrafeado. 

- Sobre a argamassa, serão executados pisos cerâmicos, sobre regularização, com cimento colante 

espalhado, assentar de acordo com a Norma NBR 13.753/96. 

Obs.:1). A empresa deverá apresentar aos arquitetos autores do projeto, uma amostra do piso de 

cerâmica que pretende utilizar dentro da especificação de piso de cerâmica 30 x 30 cm, PEI=5, de 

primeira linha de qualidade, classe “A”, com selo de qualidade do INMETRO e CCB, na cor 

Cinza.  

2). Deverá ser apresentado um documento da empresa fabricante do piso atestando sua qualidade 

e o cumprimento das especificações acima descritas. 

14.3. - Piso cerâmico anti-derrapante de alta resistência/PEI = 5: 

- Especificação do piso cerâmico esmaltado: Tamanho 30 x 30 cm, de primeira linha de qualidade, 

Classe “A”, Classificação quanto a abrasão e resistência PEI = 5, Grupo de absorção BIIb, em 

conformidade com o INMETRO e CCB (Centro Cerâmico do Brasil), de acordo coma Norma 

Técnica NBR 13.818/97.    

- Sobre o concreto, conforme indicados no projeto, todos pisos cerâmicos serão executados com 

argamassa de regularização com 02 cm de espessura no traço: 1:3, cimento e areia grossa peneirada 

com acabamento sarrafeado. 

- Sobre a argamassa, serão executados pisos cerâmicos: 30x30 cm, Classe “A”, de alta resistência, 

PEI=5, anti-derrapante, de primeira linha de qualidade, sobre regularização, com cimento colante 

espalhado. 

Obs.:1). A empresa deverá apresentar aos arquitetos autores do projeto, uma amostra do piso de 

cerâmica que pretende utilizar dentro da especificação de piso de cerâmica 30 x 30 cm, PEI=5, de 

primeira linha de qualidade, classe “A”, com selo de qualidade do INMETRO e CCB, na cor 

Cinza. 

2). Deverá ser apresentado um documento da empresa fabricante do piso atestando sua qualidade 

e o cumprimento das especificações acima descritas. 

14.4. - Rodapés cerâmicos: 

- Em todos os locais onde houver pisos cerâmicos (cerâmicos comuns e antiderrapante), onde não 

houver azulejos, deverão ser assentados rodapés cerâmicos esmaltados, idênticos à cerâmica do piso, 

de alta resistência PEI=5, com 10 cm de altura conforme projeto. 

14.5. – Piso Vinílico: 

– Conforme indicados nos desenhos, serão executados com piso vinílico, semiflexível, com 2 mm de 

espessura, nas cores azul, rosa e bege, tamanho 30 x 30 cm, peso médio de 4,36 Kg/m², resistente a 

agentes químicos (NBR 7.385), inclusive o rodapé plano.  

- Instalação: - O contrapiso deve estar: seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, 

impermeabilizado contra infiltrações do subsolo, totalmente isento de vazamentos hidráulicos, limpo, 

livre de sujeiras, graxas, cera e óleos. Deve estar firme, sem rachaduras, partes soltas, movimentações 

estruturais ou de curagem. Apresentar-se liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não 

possam ser corrigidos com a massa de preparação. O contrapiso deverá ser impermeabilizado, 

garantindo uma barreira contra a umidade ascendente.  

- Regularização/Massa de preparação: É a camada constituída por uma pasta (composta de água, 

cola de PVAc e cimento), aplicada com uma desempenadeira de aço lisa em duas ou três demãos. 

Com no máximo 3mm de espessura final, tem a função de corrigir a aspereza da superfície ou juntas.  

Após a secagem de cada demão, lixar com pedra esmeril ou lixa de ferro nº 60 e aspirar 

completamente o pó formado.  

- Adesivos: Poderão ser usados adesivos acrílicos, betuminosos e adesivos de contato. O piso vinílico 

deverá ser assentado conforme Norma Técnica da ABNT. 

OBS.: A empresa deverá apresentar aos arquitetos autores do projeto, uma amostra do piso que 

pretende utilizar dentro da especificação de piso vinílico, semi-flexível ,apresentado em placas (30 x 

30 cm), composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais, pigmentos e isento de de 

amianto em  sua formulação,  com 2 mm de espessura, nas cores azul, rosa e bege. 

 

14.6. - Piso de Granilite resinado: Nas áreas que sofrerão modificações no piso de granilite existente, 

como por exemplo: Sala dos Professores, sob as portas (soleiras), sob os armários, em parte do Pátio e 

etc... Serão executados novos pisos de granilite com junta de dilatação, da seguinte forma: 
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- Sobre o concreto, conforme indicados no projeto, todos pisos internos, serão executadas argamassa 

de regularização com 2 cm de espessura no traço 1:3, cimento e areia grossa peneirada com 

acabamento sarrafeado. 

- Sobre a argamassa, o piso granilite será executado (cimento, grana grossa de mármore e corante) 

fundido no local com espessura de 01 cm respeitando especificações técnicas brasileiras ABNT. 

- Superfície estucada, polidas com máquinas industrial pesada (com água e areia) e acabadas com 

fundo selador impermeabilização resinada. 

- Rodapés em granilite conforme execução do piso com 10 cm de altura, liso, reto.  

14.7. - Limpeza e impermeabilização granilite (novo e existente a permanecer): 

A limpeza, dos pisos e rodapés existentes, será executada com polimento (com água e areia) com 

máquina industrial pesada, e após limpeza, aplicação de fundo selador e resina acrílica.  

14.8. – Soleiras em granito polido e levigado, cor cinza: 

– Conforme indicados no projeto, serão assentados as soleiras em granito polido e levigado, cor 

cinza, com espessura de 2 cm, com largura de 15 cm, a sua execução deverá respeitar as Normas 

Técnicas da ABNT. 

 

15. VIDROS: 

15.1. Vidro liso e fantasia: 

- Nos novos caixilhos, nos guichês e vidros faltantes, trincados e quebrados (que deverão ser trocados), terão 

vidro liso 03 mm de espessura e vidro fantasia para os sanitários, assentados de acordo com as Normas 

Técnicas, conforme detalhes no projeto. 

14.2.   Espelhos:  

- Nos Sanitários dos alunos (masculino e feminino) e sobre os bebedouros (circulação) serão instalados 

espelhos (um em cada sanitário e um em cada bebedouro) com dimensões de altura de 0,60 m e largura de 

1,60 m com espessura de 3 mm, bordas polidas, com moldura de alumínio, fixados junto a parede com fita 

adesiva (cola) e buchas e parafusos, com acabamento, de acordo com as regras da boa engenharia. 

 

16. PINTURA: 

OBS.: Todo o prédio deverá ser pintado: interna e externamente (inclusive: paredes e muros 

divisórios vizinhos, gradis, portões, equipamentos do play-ground, postes e abrigos). 

16.1. – Independente desta descrição, todas as paredes do prédio serão pintadas. As paredes que não foram 

abaixo descritas deverão receber fundo selador acrílico e demãos de pintura com tinta látex acrílico 

semi-brilho. 

16.2. - As paredes afetadas pela umidade deverão ser tratadas de modo que seja isenta de fungos até h = 1,00 

metro de altura pelo impermeabilizante apropriado. 

16.3. - Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

16.4. - Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo 

observar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 

16.5. - Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tintas nas superfícies não destinadas à pintura 

(vidros, pisos, aparelhos, etc). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos 

enquanto a tinta estiver fresca empregando-se removedor adequado. 

16.6. - Todas as paredes INTERNAS, (com exceção de onde houver paredes com azulejos e pastilhas 

cerâmicas) receberão pintura com barrado de esmalte sintético, alto brilho, na cor Marfim – 818, 

com 2,00 metros de altura, da seguinte forma: 

a)- Lixamento preliminar a seco, com lixa n
o
 01 e limpeza de pó resultante. 

b)- Aparelhamento com uma demão de fundo selador impermeabilizante. 

c)- Aplicação geral de massa corrida PVA. 

d)- Lixamento a seco e limpeza do pó resultante com pano seco. 

e)- Duas demãos (ou mais) de tinta esmalte sintético, na cor Marfim - 818, até altura de 2,00 

metros. 

16.7. – Nas paredes INTERNAS (onde estão assentadas as pastilhas 10 x 10 ou azulejos), acima do 

barrado com pastilhas cerâmicas de 1,20 m ou azulejos, até a laje, receberão pintura, com tinta 

acrílica, semi-brilho, na cor Palha - 844, até a laje, da seguinte forma: 

a)- Lixamento preliminar a seco, com lixa n
o
 01 e limpeza de pó resultante. 

b)- Aparelhamento com uma demão de fundo selador impermeabilizante. 

c)- Aplicação geral de massa corrida PVA. 

d)- Lixamento a seco e limpeza do pó resultante com pano seco. 
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e)- Duas demãos (ou mais) de tinta látex acrílica, semi-brilho, na cor Palha - 844, até altura da 

laje. 

16.8. – Nas paredes INTERNAS, acima do barrado de 2,00 m, receberão aplicação geral de massa corrida 

PVA e pintura com tinta látex acrílica, semi-brilho, na cor Palha - 844. 

16.9. - Nas paredes EXTERNAS, acima do barrado de pastilhas com 1,20 m, receberão correção de 

imperfeições com massa acrílica, lixamento geral, aplicação geral de fundo selador acrílico e pintura 

com demãos de tinta látex acrílica, semi-brilho, na cor Palha - 844.        

16.10. - Os forros de laje de concreto pré: receberão correções de imperfeições com massa PVA, lixamento 

geral, aplicação de fundo selador e pintura com demãos com tinta látex PVA comum, sem massa 

corrida (a não ser nas correções das imperfeições), na cor Branco Neve. 

16.11. – Os beirais (oitões) de chapa de ferro: Os beirais dos oitões (chapa de aço), serão lixados, limpos, 

com imperfeições corrigidas com massa própria para chapa de ferro, novo lixamento e após receberão 

pintura com demãos de tinta esmalte sintético, alto brilho, na cor Verde Colonial - 674. 

16.12. – Os beirais (oitões) de madeira: Os beirais de madeira dos oitões (tábuas), serão lixados, limpos, 

com imperfeições corrigidas com massa própria para madeira, novo lixamento e após receberão 

pintura com demãos de tinta esmalte sintético, alto brilho, na cor Verde Colonial - 674. 

16.13. – As estruturas metálicas da cobertura, onde serão protegidas pela cobertura, receberão um fundo 

anti-oxidante de primeira linha de qualidade, classe “A”, na cor Zarcão  (com retoques reforçado nas 

emendas e soldas). Nas estruturas metálicas aparentes (beirais, mão francesas, Pátios e Circulações, 

etc...) receberão um fundo anti-oxidante de primeira linha de qualidade e pintura com demãos com 

tinta esmalte sintético, alto brilho, na cor Verde Colonial - 674. 

16.14. – As estruturas de madeira da cobertura, onde estarão aparentes e serão protegidas pela cobertura, 

receberão um fundo próprio para madeiras, de primeira linha de qualidade, classe “A”, com retoques 

com massa (própria para madeiras). Nas estruturas de madeiras aparentes (beirais, oitões, tabeiras, 

pilares, mão francesas, estruturas dos pátios e circulações, etc...) receberão um fundo de primeira linha 

de qualidade e pintura, com demãos, com Verniz, duplo filtro solar, de primeira linha de 

qualidade. 
16.15. - As esquadrias de madeira, serão lixadas, limpas e após receberão massa a base de óleo, própria para 

madeira e pintura com demãos com tinta esmalte sintético alto brilho, cor Verde Colonial - 674. 

16.16. - As esquadrias de ferro: (e também os gradis, corrimãos, guarda-corpos) serão aplicados um fundo 

anti-ferrugem e após receberão tinta esmalte de primeira qualidade, na cor Verde Colonial – 674. 

16.17. - As esquadrias de ferro galvanizado: (tubos dos portões) serão aplicados um fundo próprio para 

galvanizados e após receberão pintura com demãos de tinta esmalte de primeira qualidade, na cor 

Verde Colonial – 674. 

16.18. - Os pilares isolados: (pátio e corredores) da escola (existentes e novos) receberão aplicação de massa 

corrida acrílica, pintura com demãos de tinta acrílica semi-brilho, na cor Azul Luna – 669, 

alternados com cor Rubi – 360, ficando um pilar Azul Luna e o seguinte Rubi, alternando as cores. 

16.19. – As paredes externas: que não pertençam ao prédio principal (muros, paredes ou muros de vizinhos, 

abrigos, etc...), deverão ser removidas de sujeiras, quando necessário, correção do relevo com 

argamassa e massa acrílica (pequenas imperfeições), lixamento geral e posteriormente receberão fundo 

selador e após pintura com demãos com tinta látex acrílico, semi-brilho, na cor Concreto. 

16.20. – Parede em tijolo à vista: Parede com acabamento de tijolinho à vista, deverá ser removidas de 

sujeiras, quando necessário, com escovação e lixamento, correção do relevo com a reposição do 

tijolinho defeituoso ou reparos nos rejuntes, posteriormente receberão fundo selador de primeira 

qualidade e após pintura com demãos com tinta de resina acrílica transparente. 

16.21. – Os elementos vazados de concreto em geral serão impermeabilizados com a aplicação de selador e 

resina acrílica. 

16.22. – Todo piso de concreto (passeio público, rampas, escadas, corredores, etc...) deverão ser pintados 

com tinta acrílica, própria para piso, na cor Cinza Médio. 

16.23. – As grelhas de ferro: receberão fundo anti-oxidante e pintura esmalte sintético, alto brilho, na cor 

Grafite. 

 

17. – Casa de Brinquedos: 

- Conforme implantação e desenhos, será executado a construção da casa de brinquedos, conforme 

projeto arquitetônico. Será também realizada a pintura interna e externa em tinta látex acrílica, para 

paredes e tinta esmalte nos caixilhos e beirais. 

Observação:  
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1). Os serviços desta construção deverão respeitar as Especificações e Normas Técnicas 

anteriormente aqui descritas.  

2). Os itens constantes desta nova construção estão descritos na planilha. 

 

18. – Reforma do Quiosque: 

- Conforme implantação e desenhos, será executado a reforma do quiosque, conforme projeto 

arquitetônico. Será também realizada a pintura interna e externa em tinta látex acrílica, para paredes e 

verniz no madeiramento. 

Observação:  

1). Os serviços desta reforma deverão respeitar as Especificações e Normas Técnicas 

anteriormente aqui  descritas.  

2). Os itens constantes desta nova construção estão descritos na planilha.  
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19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

19.1. – Bebedouros: 

- No Pátio Coberto da escola e próximo ao Refeitório serão construídos dois (02) bebedouros novos. 

- Cada bebedouro será executado em cocho de concreto armado, apoiado em base de alvenaria de 

tijolo comum, maciço, dimensão do bebedouro 2,45 x 0,40 m (medidas externamente). A altura total 

do bebedouro será 0,55 m, sendo que o fundo terá altura de 0,20 m e serão instaladas, 05 (cinco) 

torneiras, metálicas, com acabamento cromado, com acessórios de primeira qualidade. Será 

totalmente revestido com azulejos brancos, 15x15cm, internamente e externamente. Os cantos 

aparentes com azulejos, receberão cantoneiras de alumínio tipo chanfrado, conforme locação nos 

desenhos. 

- Cada bebedouro será instalado um sistema de filtragem, com dois filtros (um abastece 3 torneiras e 

o outro abastece 2 torneiras) apropriados, com elementos filtrantes de celulose e carvão ativado, para 

água que abastece o bebedouro. 

 

19.2. – Reforma do Bebedouro / Escovação existente: 

- No corredor, próximo dos sanitários dos alunos, existe um bebedouro/escovação que deverá ser 

reformado pela empresa construtora. Deverão ser substituídos os seguintes materiais: azulejos, 

torneiras, filtros, válvula e sifão. Após a reforma o bebedouro deverá apresentar as seguintes 

características: - Todo o bebedouro será executado em cocho de concreto armado, apoiados em base 

de alvenaria de tijolo comum, maciço, com dimensões de largura total existente  e profundidade de 

0,40 m (medidas externamente). A altura total será 0,55 m, sendo que o fundo terá altura de 0,20 m e 

serão instaladas 05 (cinco) torneiras metálicas, com acabamento cromado, com acessórios, de 

primeira qualidade. Serão totalmente revestidos com azulejos, brancos, 15x15cm, internamente e 

externamente. Os cantos aparentes, com azulejos, receberão cantoneiras de alumínio tipo chanfrado, 

conforme locação nos desenhos. 

- Será instalado, um sistema de filtragem de água, com filtros apropriados, sendo dois filtros para 

cada unidade de bebedouro, filtros estes constituídos de elemento filtrante de celulose e carvão 

ativado, para água que abastece os bebedouros. 

 

19.3. - Placa pré-moldada em concreto (prateleiras e bancadas): 

- Conforme lay-out dos projetos e detalhes serão colocadas placas de concreto armado, pré-moldado, 

com espessura de 4 cm e largura variável, conforme indicadas nos desenhos (Despensa, DMD e 

Armários), engastadas em alvenaria e o acabamento será com massa acrílica e pintura deverá ser de 

tinta esmalte, na cor Gelo, com maiores informações no Caderno de Detalhes. 

 

19.4. – Prateleiras em pedra Ardósia: 

– Conforme lay-out dos projetos e detalhes, serão colocadas prateleiras em pedra ardósia, com 

espessura de 2 cm e dimensões indicadas nos desenhos, constituídas de placas polidas com 

acabamento impermeabilizante. Serão apoiadas em “mãos francesas” metálicas, pintadas com 

esmalte sintético, engastadas na alvenaria. Sua execução deverá respeitar as Normas Técnicas da 

ABNT. 

 

19.5. – Armário de alvenaria com prateleiras e portas: 

- Conforme lay-out dos projetos e detalhes serão construídos armários de alvenaria de tijolos 

comum, maciços, revestidos com argamassa, com uma base 10 cm acima do piso cerâmico (revestida 

também com piso cerâmico), com divisórias (prateleiras) executadas em placas de concreto armado, 

pré-moldado, com espessura de 4 cm e largura de variável, conforme projeto. As prateleiras ficarão 

com espaços entre elas de 50 cm e serão engastadas em alvenaria e o acabamento será com massa 

acrílica e pintura deverá ser de tinta esmalte, na cor Gelo. 

- As portas de abrir (em madeira/laminado): - Serão executadas portas de compensado (ou MDF) 

e batentes com estrutura de madeira maciça (ou MDF), portas e batentes revestidos externamente e 

internamente com laminado melamínico liso, na cor branca e a ferragem utilizada (puxadores, 

dobradiças, fechaduras, trincos, etc) deverão ser em metal cromado de primeira linha de qualidade. 

- As portas de correr (em madeira/laminado): - Serão executadas portas de compensado (ou MDF) 

e batentes com estrutura de madeira maciça (ou MDF), portas e batentes revestidos externamente e 

internamente com laminado melamínico liso, na cor branca e a ferragem utilizada (puxadores, 
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dobradiças, fechaduras, trincos, etc) deverão ser em metal cromado de primeira linha de qualidade. 

Com abertura de correr, sobre trilhos de metal. 

- As portas de abrir (em chapa de aço): - Serão executadas portas metálicas com montante (100 x 

30 mm) de chapa de aço dobrada # 14 e as divisões em ferro com perfis de cantoneira “L” e ferro 

“T”, seu fechamento deverá ser em chapa de aço metálica fixa (# 16), tipo veneziana (com 

ventilação) e a ferragem utilizada (puxadores, dobradiças, fechaduras, trincos, etc) deverão ser em 

metal cromado de primeira linha de qualidade e com porta cadeados. O batente deverá ser de chapa 

de aço # 14, tipo cadeirinha, com chumbamento na alvenaria com grapas tipo cauda de andorinha.  

 

19.6.  Pedras em granito: 
– Tampo em granito:- Serão instalados, conforme lay-out dos projetos (Caderno de Detalhes), pias, 

bancadas e tampos, inclusive saias e frontais em granito natural com 2 cm de espessura, com bordas 

polidas, na cor cinza, apoiados através de “mãos francesas” metálicas, chumbadas em alvenaria e 

pintadas com esmalte na cor branca. 

– Cubas em aço inox:- Serão instalados, conforme lay-out dos projetos, cubas de aço inoxidável, 

modelo retangular, de embutir.  . 

– Serão instaladas torneiras de parede (uma para cada cuba), metálicas, cromadas, de bica móvel com 

bico arejador. Flexíveis e válvulas metálicos, cromados e sifão de borracha flexível horizontal com 

abraçadeira metálica, todos de primeira linha de qualidade.  

 

19.7. – Bancadas do Fraldário: 

- Conforme lay-out dos projetos e detalhes, serão instaladas duas bancadas com tampos de granito 

com 70 cm de largura e espessura de 2 cm, sendo a bancada de apoio para a banheira infantil com 

altura de 80 cm e a bancada para o trocador com altura de 95 cm. As bancadas serão apoiadas em 

mão-francesa de ferro e em pequenas paredes de alvenaria de tijolos comuns, maciços, revestidos 

com azulejos.  

- Sob a bancada de granito será instalada uma prateleira de granito (80 x 70 x 02 cm) O acabamento 

das paredes de alvenaria (que suportam a bancada), será completamente revestidos com azulejos (15 

x 15 cm) e o revestimento do piso da bancada será com cerâmica esmaltada, PEI = 5, classe “A”, 

conforme projeto. 

- Será instalada uma banheira especial, infantil, com características térmicas, de acrílico e fibra 

(fiberglass), com pés e válvula de metal cromados, tipo primo bagno, com dimensões: 72 x 30 x 40 

cm. A banheira será fixada na bancada, sendo que as instalações serão fixas.   

- Serão instalados um registro de pressão, uma duchinha de gatilho (tipo higiênica) e um aquecedor 

elétrico, de passagem, com três (3) temperaturas, com regulagem de temperatura (2.400W a 

6.500W/220V), com resistência encapsulada, com dispositivo DR.  

 

19.8. - Tanque de lavar panelas em alvenaria: 

- Na cozinha da Emei, será executado um tanque: de lavar panelas em alvenaria, com dimensões 0,75 

x 0,85m, com 0,80 m de altura, com fundo, constituído de laje de concreto armado, apoiada em 

alvenaria, de tijolos maciços, revestidos (internamente e externamente) com azulejos, brancos, 15x15 

cm, com cantoneiras de alumínio e nos respaldos (tampo de apoio), revestidos com pedra granito, 

espessura 2 cm, cor cinza clara, com dois pontos de água fria, sendo um para a torneira metálica com 

bica móvel e outro para uma ducha (tipo higiênica com gatilho) instalada na parede conforme 

projetos. 

 

19.9. - Abrigo de lixo: 
- Conforme implantação do abrigo de lixo no projeto e local da obra, deverá ser executado 

conforme projeto. Será construído em alvenaria de tijolos comuns, maciços, sobre estrutura de 

concreto armado, com laje de concreto com inclinação de 2%, pintada com látex acrílico próprio para 

piso, na cor Concreto. Internamente, suas paredes serão revestidas com azulejos brancos 15x15 cm e 

o piso será cerâmico, PEI = 5, 30x30 cm. O abrigo deverá conter uma caixa sifonada ø 6¨ no seu 

interior (com ligação a rede coletora de esgotos) e uma torneira metálica de limpeza (no lado 

externo). Externamente receberá correção das imperfeições com massa acrílica, fundo selador, e 

pintura com demãos de tinta látex acrílico, semi-brilho, na cor Marfim. Deverá conter um ponto de 

água com torneira metálica, cromada, ø ¾”, do lado externo. 

- Portão de ferro: No abrigo de lixo será colocado um portão com duas folhas, com dimensões 1,60 

x 1,90 m, conforme projeto, estrutura em tubo de ferro galvanizado, eletrolítico, com bitola externa 
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2”, parede do tubo com 3 mm de espessura e com fechamento em tela galvanizada, malha 

quadrangular de 1”x 1” fio (BWG) nº 12, trincos ferrolhos e porta-cadeados, fixado em colunas de 

concreto com articulações tipo gonzo, com acabamento de fundo anti-oxidante próprio para 

galvanizados e pintura com demãos com tinta esmalte sintético, alto brilho, na cor Verde Colonial.. 

 

19.10. – Armário (externo) Play-Ground: 

Armário (externo) de alvenaria com prateleiras e portas de chapa de aço tipo veneziana: 

- Conforme lay-out dos projetos e detalhes serão construídos dois armários de alvenaria de tijolos 

comum, maciços, de primeira linha de qualidade, assentados com argamassa mista, traço: 1:4/12, de 

acordo com as pranchas de desenho, com uma base 10 cm acima do piso cerâmico (revestida também 

com piso cerâmico), sendo um armário sem prateleiras e outro com divisórias (prateleiras) 

executadas em placas de concreto armado, pré-moldado, com espessura de 4 cm e profundidade de 

0,70 m, com comprimento de 0,81 m, sendo que a largura total do armário será de 4,00 m. As 

prateleiras ficarão com espaços entre elas de 50 cm e serão engastadas em alvenaria e o acabamento 

será com massa acrílica e pintura deverá ser de tinta esmalte, na cor Gelo. 

- As portas de ferro (PF) a serem instaladas deverão ter o montante (100 x 30 mm) de chapa de aço 

dobrada # 14 e as divisões em ferro com perfis de cantoneira “L” e ferro “T”. O fechamento será em 

chapa de aço metálica (# 16), chapa dobrada tipo veneziana (com ventilação permanente). As portas 

serão com movimentos de abertura tipo: de abrir, conforme tabela de caixilhos. Com fechos tipo 

ferrolho na parte interna e na folha externa fechos tipo ferrolho com porta cadeados, conforme 

projeto e detalhes. O acabamento será com fundo anti-oxidante, e demão de pintura com tinta 

esmalte sintético na cor Verde Colonial. 

- Todas as portas a serem executadas, terão montantes, chapa dobrada # 14 e deverão respeitar 

dimensões conforme projeto. 

- Batente de ferro: 

- Os batentes das portas de ferro (PF) serão de chapa de aço dobrada tipo cadeirinha, com chapa # 14, 

rebaixo de 01 cm e largura igual e espessura da folha acrescida de 02 mm. 

- A largura do batente será de acordo com as portas. A fixação será com grampos de ferro chato de 

cada lado, chumbados na alvenaria conforme projeto. 

 

19.11. – Abrigos e instalações de gás GLP: 
- Projeto de instalações de Gás/GLP: deverá respeitar normas para dimensionamentos previstas 

pela ABNT, com especificações de tubos, registros, válvulas, reguladores de pressão, manômetros, 

mangueiras e rede de tubo de cobre e aço. Com desenvolvimento a partir da relação fornecida neste 

memorial e projeto-básico. A empresa construtora deverá entregar a ART específica do projeto e 

instalação. 

- Será prevista instalação de 02 abrigos para central de gás GLP, sendo um para atender a Cozinha e 

Lactário da Emei (2 x P45) e outro para a Copa dos Funcionários (2 x P13). As instalações 

canalizarão o gás a partir de uma central, conforme projeto, dimensionadas para atender aos 

consumos previstos no projeto de cozinha e copa.  

- A empresa construtora deverá fornecer e instalar todos os equipamentos para o funcionamento da 

Central de gás GLP, como: registros, torneiras, válvulas, reguladores de pressão, manômetros, 

mangueiras apropriadas, pig-tail padrão e rede de tubos de aço, etc... (com exceção dos cilindros). 

- Próximo a Copa dos Funcionários será feito um abrigo de gás GLP, para dois (02) botijões de gás 

de 13 Kg. Ficará a cargo da empresa construtora a construção do abrigo de alvenaria, coberto com 

laje de concreto, com portinhola de ferro tubular e a instalação dos equipamentos e rede de 

abastecimento (com exceção dos botijões).     

- Todas tubulações serão em aço SCH 80, sem costura, rosca NTP e serão protegidas com aplicação 

de solução elástica Adeflex e revestido com fita anti-corrosiva e eletro-isolante. 

- O serviço de execução da tubulação do gás deverá ser feito por pessoal especializado e treinado pela 

empresa Concessionária local. A empresa construtora deverá entregar o abrigo com a tubulação, os 

flexíveis, válvulas em perfeito estado de funcionamento, respeitando as Normas Técnicas da ABNT. 

- O projeto deverá ser apresentado junto com o projeto de Corpo de Bombeiros, com ART para 

instalações de central de GLP. 

 

19.12. - Coifa de cozinha: 

- Na cozinha, sobre o fogão, deverá ser instalada uma coifa de aço inoxidável (projeção de 1,60 m x 

1,10 m), a 1,70 m do piso, com coifa e duto de aço inox (no interior da cozinha), com inox escovado, 
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chapa # 26 da Acesita e exaustor com motor semi-industrial 50, com duto com Ø de 50 cm. Duto 

sobre a laje de chapa galvanizada # 26, com Ø 50 cm, inclusive rufo de colarinho e acabamentos. A 

sustentação será com cabos de aço (4) fixados com parafusos passantes na laje. 

 

19.13. Redes de águas pluviais: 

19.13.1. Águas pluviais: rede de captação das águas pluviais, calhas em chapa galvanizada, 

condutores, caixas de conexão/inspeção, grelhas, canaletas em concreto, rede de captação em tubos e 

conexões de PVC rígido, com diâmetros definidos pelo calculista, posicionamento seguindo as 

diretrizes de projeto de arquitetura, que deverão respeitar Normas para o dimensionamento previsto 

pela ABNT e desenvolvida a partir da relação fornecida neste memorial e projeto. 

19.13.2. Rede de águas pluviais: Fica por encargo da empreiteira a responsabilidade do projeto e 

execução de benfeitorias necessárias para condução das águas pluviais captadas junto ao prédio e de 

conduzi-las até junto à guia, da rua confrontante ao terreno, seguindo as diretrizes do projeto 

arquitetônico. 

- A construtora deverá fornecer e instalar novos condutores de águas pluviais em PVC com diâmetro 

mínimo de Ø4” (respeitando o projeto de hidráulica), conforme indicados no projeto, respeitando as 

Normas Técnicas da ABNT. 

- Não será permitida a ligação de águas pluviais à rede coletora de esgotos. 

19.13.3. Caixa de inspeção para águas pluviais: 
- Conforme implantação no projeto, as caixas de passagem para águas pluviais deverão ser 

executadas em alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3, com adição de 

impermeabilizante hidrófugo, de primeira qualidade e a seguir far-se-á o capeamento interno com a 

mesma argamassa e aplicação de tinta betuminosa. As caixas terão dimensões internas calculadas 

pelo responsável técnico do projeto hidráulico, com dimensões (seções mínimas), internas de 0,60 x 

0,60 m, inclusive com suporte de ferro tipo cantonera “L” e grelhas de ferro protegidas com tinta 

antioxidante contra ferrugem e pintado com esmalte sintético na cor Grafite, respeitando as Normas 

Técnicas da ABNT. 

19.13.4. Canaletas em alvenaria com grelhas: 

- Conforme implantação no projeto, as canaletas de passagem para águas pluviais deverão ser 

executadas em alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com dimensões 

internas calculadas pelo responsável técnico do projeto hidráulico, com grelhas de ferro protegidas 

com tinta antioxidante contra ferrugem e pintado com esmalte sintético na cor Grafite, respeitando as 

Normas Técnicas da ABNT. 

19.13.5. Canaletas abertas de concreto: 

- Sobre lastro de brita serão executadas canaletas de águas pluviais em concreto tipo “V”, com 

espessura de concreto de 5 cm, desempenado, conforme implantação no projeto, tendo as dimensões 

e inclinações (mínima de 0,5 %) a serem dimensionadas pelo responsável técnico, que elaborará o 

projeto hidráulico, respeitando as Normas Técnicas da ABNT. 

19.13.6. Canaletas do Passeio Público: 
- Conforme implantação no projeto, as canaletas do passeio público para águas pluviais deverão ser 

executadas com fundo de concreto (espessura de 5 cm) sobre lastro de brita e paredes em alvenaria 

revestida com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3, com adição de impermeabilizante hidrófugo, 

de primeira qualidade e a seguir far-se-á o capeamento interno (laterais e fundo) com a mesma 

argamassa. As canaletas terão dimensões internas calculadas pelo responsável técnico do projeto 

hidráulico, com cobertura de tampo em concreto armado, pré-moldado, laje com espessura de 5 cm, 

com possibilidade de remoção para limpeza, respeitando as Normas Técnicas da ABNT. 

 

19.14. – Alambrado de divisa a ser reformado (nova tela): 

- Conforme implantação no desenho, será substituída a tela alambrada e a reforma da mureta de 

alvenaria (permanecem os pilaretes de concreto), serão substituídos os alambrados da divisa, sendo 

retirado o alambrado existente, instalada nova tela de alambrado, novos arames de apoio (tensionado) 

e construção de uma nova mureta de alvenaria, conforme o modelo de alambrado padrão. 

- Após executados os serviços, o alambrado deverá apresentar as seguintes características: Tela de 

alambrado, fixados em pilaretes de concreto pré-pintado (10 x 10 cm) com látex PVA na cor 

Concreto com altura mínima em relação a calçada de 2,00 metros a cada no intervalo máximo de 

2,00 metros espaçados. O fechamento será com tela galvanizada nova com malhas quadrangulares de 

2”x 2” fio (BWG) n
0
 12, com 5 (cinco) esticadores fio #10, sendo 3 (três) transpassados através de 

furos dos topos de pilaretes de concreto, 1 (um) na borda superior da tela e 1 (um) na meia altura da 
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tela. As escoras de concreto deverão ser instaladas nas extremidades das cercas (cantos) com 25º e no 

vão das cercas a cada no máximo 15 (quinze) metros de comprimento. A mureta de alvenaria deverá 

ser reformada (trincas, tijolos e revestimentos) e pintada em látex acrílico, semi-brilho. As muretas e 

as telas deverão acompanhar a inclinação nivelada do terreno, conforme implantação no desenho. Sua 

execução deverá respeitar conforme descrito neste item e as Normas Técnicas da ABNT. 

 

19.15. - Guarda-corpo e corrimão de ferro:- Serão instalados guarda-corpos e corrimãos em tubo de aço 

nas escadas e rampas da escola, em ambos os lados. Serão fixados no piso de concreto ou na mureta de 

alvenaria, através de grapa, tipo cauda de andorinha, chumbada no piso ou mureta, com apoios a cada 

1,20 m (de intervalo), e altura de 70 e 92 cm (dois ferros tubulares, um a 70 cm do piso e outro a 92 

cm), sendo instalados em ambos os lados das escadas e rampas. Os guarda-corpos e corrimãos serão 

executados com tubo metálico com bitola (ø 3,5 cm), com acabamento com fundo antio-xidante e 

pintado com demãos de tinta esmalte sintético, auto-brilho, na cor Grafite, conforme projetos. 

 

19.16. - Calçada de concreto interna: (perimetral dos prédios e jardins em geral) 

- Nas calçadas da escola, calçada nos jardins, em toda volta dos prédios (escola e abrigos), sobre o 

solo regularizado, fortemente compactado e lastro de brita, onde o projeto determinar, será executada 

a calçada em concreto desempenado, com fck = 20 Mpa, com espessura de 5 cm, desempenado com 

desempenadeira de aço. Concretagem em quadros alternados (concretagem alternada tipo dama) com 

2,00 metros de comprimento, pela largura da calçada, com junta seca de dilatação, conforme projetos. 

- Durante o período de cura do concreto, o mesmo deverá ser umedecido adequadamente, de maneira 

a se minimizar o aparecimento de fissuras decorrentes da retração do material. 

 

19.17. - Rampa de acesso (entrada): 

- Serão executadas rampas na entrada do prédio, em alvenaria de tijolos comuns, assentadas com 

argamassa de cimento e areia. O contra-piso será de concreto sobre lastro de brita, sobre o concreto, 

conforme indicados no projeto, serão executadas argamassa de regularização com 02 cm de 

espessura no traço: 1:3, cimento e areia grossa peneirada com acabamento sarrafeado. Sobre a 

argamassa, serão executados pisos cerâmicos, anti-derrapante, 30x30 cm, Classe “A”, de alta 

resistência, PEI = 5, de primeira linha de qualidade, sobre regularização, com cimento puro 

espalhado. Serão executados os rodapés cerâmicos, respeitando as Normas Técnicas da ABNT. Os 

solos dos taludes, em degraus, deverão ser regularizados e apiloados, conforme projeto. 

- As muretas da rampa conforme projeto, será executada mureta de divisa com altura total de 1,20 m, 

em alvenaria com tijolos de cerâmica furados 10x20x20 cm (tipo baiano) de boa qualidade, assentes 

com argamassa mista traço: 1:4/12, sobre vigas baldrames apoiadas pelas brocas de Ø20 cm, 

espaçados com 2,50 metros e profundidade de acordo com características de resistência que o solo 

apresente no local e projeto estrutural. Os revestimentos dos muros serão chapiscados com argamassa 

de cimento e areia grossa, traço: 1:4, emboçados e desempenados com argamassa mista de cimento, 

cal e areia, traço: 1:4/12, desempenados em ambos os lados, com pintura com fundo selador e latex 

comum na cor Concreto.  

- Corrimão de ferro: Serão instalados guarda-corpos e corrimãos em tubo de aço nas escadas e 

rampas da escola, em ambos os lados. Serão fixados no piso de concreto ou na mureta de alvenaria, 

através de grapa, tipo cauda de andorinha, chumbada no piso ou mureta, com apoios a cada 1,20 m 

(de intervalo), e altura de 70 e 92 cm (dois ferros tubulares, um a 70 cm do piso e outro a 92 cm), 

sendo instalados em ambos os lados das escadas e rampas. Os guarda-corpos e corrimãos serão 

executados com tubo metálico com bitola (ø 3,5 cm), com acabamento com fundo anti-oxidante e 

pintado com demãos de tinta esmalte sintético, auto-brilho, na cor Grafite, conforme projetos. 

 

19.18. - Cabides metálicos: 
– Conforme indicados no projeto, serão instalados cabides metálicos coletivos, fixados em paredes 

através de grapa chumbada na alvenaria. Sendo peças duplas com 1,50 m e 1,20 m de comprimento 

com 15 ganchos cada. Uma peça menor de 1,00 m de comprimento (uma unidade) será instalada no 

Fraldário. Os cabides serão de pequenos ferros redondos curvados, soldados a cada 7,5 cm a uma 

haste de ferro redondo, preso a parede por um ferro chato soldado a haste, com grapa tipo cauda de 

andorinha. Deverá ser fixado a uma altura de 0,70 m do piso acabado.  

 

19.19. – Reforma dos brinquedos do Play-Ground: 
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- Conforme implantação desenho, será executado a reforma dos brinquedos do play-ground 

(gangorra, gira-gira, balanço, tubos de concreto, escorregadores, pontes, etc...), inclusive as caixas de 

areia. Os brinquedos deverão ser reformados (pequenos serviços de serralheria, carpintaria e 

pedreiro), após serão pintados, com tinta látex PVA e tinta esmalte sintético, alto-brilho, nas cores em 

que se apresentavam. 

 

19.20. - Tanque de areia: 

– No tanque de areia e caixa do escorregador serão executados conforme a implantação projetos, em 

volta dos tanques, serão executadas muretas, com alvenaria em tijolo comum maciço, com 20 cm do 

solo, revestida completamente com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3, pintadas sobre fundo 

selador, com tinta látex PVA, na cor Concreto. Após a execução o tanque deverá ser preenchido com 

areia fina lavada. 

 

19.21. – Piso de concreto inter-travado com espessura 8 cm, 16 faces: 

– Piso de concreto, inter-travado, 16 faces (Estacionamento/acessos) 

- Base: - Para tráfegos semi-pesado, a base será constituída por areia ou pó de pedra, com 50 

(cinqüenta) e 30 (trinta) mm de espessura, antes e depois da compactação, respectivamente. 

- Pavimentação: - Serão constituídas por lajotas de concreto, inter-travada, 16 faces, com a espessura 

de 8 (oito) cm. 

- Processo de assentamento: - Concluídas as execuções da base, inclusive nivelamento e 

compactação, a pavimentação com as lajotas de concreto, inter-travada, 16 faces, será executada 

partindo-se de um meio-fio lateral. Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar 

após a compactação sobre a base de areia ou pó de pedra. 

- Com a finalidade de obter-se um ajustamento perfeito entre as lajotas, serão observadas as seguintes 

recomendações: Os elementos serão dispostos em ângulo reto, relativamente ao eixo da pista, o que 

deve ser objeto de verificações periódicas. O ajustamento entre as lajotas será perfeito, com as quinas 

encaixando-se nas reentrâncias angulares correspondentes. As juntas entre as unidades vizinhas não 

devem exceder 2 (dois) a 3 (três) mm; 

- O assentador, ao colocar os elementos, deve movimentar a mão no seu sentido, estando ele de pé 

sobre a área já pavimentada. Para a compactação final e definição do perfil da pavimentação será 

empregado compactador, do tipo placas vibratórias portáteis. 

- As juntas da pavimentação serão tomadas com areia ou pó de pedra, utilizando-se irrigação para se 

obter preenchimento completo do vazio entre duas lajotas vizinhas. Conforme implantação no projeto 

Normas Técnicas da ABNT. 

- Bordas: - No passeio Público o acabamento das bordas será o próprio piso de concreto da calçada.  

 

19.22. - Fornecimento e instalação dos cordoneis pré-moldados: 

- Conforme projeto e implantação, os cordoneis de concreto pré moldados deverão ser fornecidos e 

instalados  pela empresa construtora respeitando as Normas Técnicas da ABNT. 

- As peças serão de concreto pré-moldado, a resistência de concreto deverá atingir o fck, de no 

mínimo, 20 MPa aos 28 dias; 

- Os cordoneis terão secção de 1,00 m de largura x 0,20 m de altura (espessura de 5 cm), sendo uma 

das bordas arredondada, tipo meia-cana. 

- O fundo de caixa para assentamento dos cordoneis de concreto, pré-moldados, deverá ser 

compactado de forma adequada a permitir sua estabilidade e estar perfeitamente alinhado para 

propiciar a maior regularidade possível em alinhamento e perfil; 

- O alinhamento e nivelamento do cordonel deverão obedecer ao projeto. 

 

19.23. - Fornecimento e instalação das guias/sarjetas: 

- Conforme implantação do projeto, as guias de concreto pré moldados deverão ser fornecidas e 

instaladas  pela empresa construtora (inclusive rebaixamento das guias com dimensões indicadas para 

rampas de acessibilidade) respeitando as Normas Técnicas da ABNT. 

- Guias de concreto 

- As peças serão de concreto pré-moldado, a resistência de concreto deverá atingir o Fck, de no 

mínimo, 20 Mpa aos 28 dias; 

- As guias terão secção de 0,15 x 0,30m (espessura de 10cm no topo). 
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- O fundo de caixa para assentamento das guias de concreto pré-moldado deverá ser compactado de 

forma adequada a permitir sua estabilidade e estar perfeitamente alinhado para propiciar a maior 

regularidade possível em alinhamento e perfil; 

- O alinhamento e nivelamento da guia deverão obedecer ao projeto. 

- As sarjetas serão moldadas no local e terão as dimensões 0,07 x 0,30 m, com concreto Fck 20 Mpa. 

 

19.24. - Mastro para bandeiras: 

- Conforme implantação no projeto, existem 3 mastros de bandeiras, constituído em tubo de aço 

galvanizado. Deverão serem reformados (pequenos serviços de serralheria) e após receberão fundo 

próprio para galvanizados, e pintura com demãos de tinta esmalte sintético, alto-brilho na cor Branco 

Gelo. Depois de reformados os mastros serão assentados sobre base com piso de concreto. A nova 

base será executada sobre lastro de brita, a plataforma (2,00 x 3,40 x 0,07 m) em concreto Fck = 20 

Mpa, desempenado com desempenadeira de aço, obedecendo às Normas Técnicas da ABNT e 

Caderno de Detalhes. 

 

19.25. – Caixa d’água metálica Tipo TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA: 

- Conforme implantação do projeto, será instalada uma caixa d’água elevada metálica, com 20.000 

litros de capacidade, tipo TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA. Será instalada sobre uma base de 

concreto. Sua execução deverá respeitar todas especificações descritas deste escopo, de acordo com 

as especificações do fabricante, respeitando as Normas Técnicas da ABNT. 

- A caixa d’água deverá uma coluna de chapa de aço com altura de 6,00 m, a altura da taça 

deverá ser de 3,20 m, o diâmetro da coluna será de 1,27 m, o diâmetro da taça deverá medir 

2,22 m e a altura total da caixa d’água será de 9,80 m. 

- Os materiais da caixa serão em chapa de aço carbono USI-SAC 300 ou COR 420 ou COS-AR-COR 

400E, de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural, com espessuras dimensionadas de 

acordo com a capacidade e altura, conforme normas NBR 7.821 e ASME secção VIII-DIV 1 com 

sobrespessura para evitar corrosão. 

- Soldas interna e externamente, qualificadas na Norma AWS A 5.18, para processo semi-automático 

(solda Mig) e Norma AWS 5.1 para o processo manual (solda eletrodo), utilizando arames sólidos e 

cobreados.     

- A pintura interna será com tinta à base de epóxi poliamida e acabamento com epóxi de alta 

espessura e resistência física-química. (tinta com atestado de potabilidade e atoxidade). 

- A pintura externa: fundo com primer à base de cromato de zinco e acabamento com esmalte 

sintético alquídico. 

- A caixa d´água metálica deverá ser equipada com: escada tipo marinheiro externa e internamente, 

bocal selado, de acesso interno (disposto no teto), dispositivos de entrada e saída rosqueadas ou 

flangeados, no topo: grade de proteção (guarda-corpo),  suportes para bóias (normal e elétrica), 

suporte para luz de sinalização, suporte para para-raios. 

Notas:  

- A empresa construtora deverá fornecer a Secretaria de Planejamento (DEPLAN) os seguintes 

documentos: 

 A). Nota fiscal da compra da caixa. 

B). Certificado de garantia da Caixa D’Água. 

C). Atestado de potabilidade/atoxidade  da tinta que cobre o aço no interior da caixa, que atendam 

a Portaria n.º 326 da ANVS. 

D). Fornecimento da ART de projeto, fabricação e montagem da Caixa D’Água. 

E). Fornecimento de ART de projeto da fundação e base da Caixa D’Água.  

 

19.26. - Abrigo de bomba de incêndio: 
- Deverá ser executado conforme projeto. Será construído em alvenaria de tijolos, sobre estrutura de 

concreto armado, com laje de concreto com inclinação de 2%, pintada com látex acrílico próprio para 

piso, na cor Concreto. O piso será de concreto desempenado. Externamente receberá pintura a látex 

na cor Marfim. As dimensões externas serão 0,90 x 1,60 m.  

- Portão de ferro: No abrigo de bomba será colocado um portão com duas folhas, com dimensões 

1,55 (largura) x 2,00 m (altura), conforme projeto, estrutura em tubo de ferro galvanizado eletrolítica, 

com bitola externa 2”, parede do tubo com 3 mm de espessura e com fechamento em tela artística, 

galvanizada, malha quadrangular de 1”x 1” fio (BWG) nº 12, trincos ferrolhos e porta-cadeados, 
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fixado em colunas de concreto com articulações tipo gonzo, com acabamento de fundo anti-oxidante 

e pintura à esmalte sintético, alto brilho, na cor Verde Colonial. 

 

19.27. - Iluminação (postes e lâmpadas): 
- Deverão estar instalados, conforme projeto e implantação, postes de concreto, secção quadrada, 

comprimento total 7,50 metros (após enterrado ficará com 6,00 m de altura), com braço em tubo de 

aço galvanizado e aparelho para iluminação externa, lâmpada a vapor de sódio, potência nominal 

250W com reator. Cada poste deverá ter uma caixa de passagem em alvenaria revestida com 

argamassa, traço: 1:4/12, sobre o lastro de brita nº 2, com 10 cm de espessura, com tampa de concreto 

armado removível e suas dimensões internas serão de 30 x 30 x 40 cm, conforme projetos, 

respeitando as Normas Técnicas da ABNT. Toda rede de iluminação externa deverá ter acionamento 

com relê fotocélula. 

                  Obs.: A rede elétrica deste item, está inserida no item da instalação elétrica na planilha 

orçamentária. 

 

19.28. Reforma do muro de divisa na fachada: 

- Muro de alvenaria: Conforme projeto, será executado muro de divisa com altura mínima total de 

2,00 metros. Muro de alvenaria com tijolos de cerâmica furados 10x20x20 cm (tipo baiano) de boa 

qualidade, assentes com argamassa mista traço: 1:4/12, sobre vigas baldrames apoiadas pelas brocas 

de Ø 20 cm, espaçados com 2,50 metros e profundidade de acordo com características de resistência 

que o solo apresente no local. Os revestimentos dos muros serão chapiscados com argamassa de 

cimento e areia grossa, traço: 1:4, emboçados e desempenados com argamassa mista de cimento, cal 

e areia, traço: 1:4/12, desempenados em ambos os lados, com pintura com fundo selador e latex 

comum na cor concreto. 

 

19.29. Muro de divisa (novo): 

- Muro de alvenaria: Conforme projeto e implantação, será executado muro de divisa com altura 

mínima de 2,50 metros, com tijolos de cerâmica furados 10x20x20 cm (tipo baiano) de boa 

qualidade, assentes com argamassa mista traço: 1:4/12, sobre vigas baldrames apoiadas pelas brocas 

de Ø20 cm, espaçados com 2,50 metros e profundidade de acordo com características de resistência 

que o solo apresente no local. Os revestimentos dos muros serão chapiscados com argamassa de 

cimento e areia grossa, traço: 1:4, emboçados e desempenados com argamassa mista de cimento, cal 

e areia, traço: 1:4/12, desempenados em ambos os lados, com pintura com fundo selador e latex 

comum na cor Concreto.  

- Para travamento do muro, existe uma cinta de amarração de concreto com dois ferros Ø=1/4”, 

localizada no topo do muro que deverá ser concretada.   

  

19.30. – Quadros (lousas verdes) com porta giz (parede): Nas Salas de Mini-Maternal e Multimeios 

serão executadas novas lousas na parede, pintada com as seguintes dimensões: 4,00 m de largura x 

1,20 m de altura com 0,50 m do piso e no Quiosque (01) com dimensões 2,45 x 1,70 metros com 

0,20 metro de altura do piso, da seguinte maneira: 

A).- Sobre a argamassa será aplicada uma demão de selador para alvenaria à base de óleo. 

B).- Serão aplicadas duas demãos da massa niveladora, à base de óleo para alvenaria. 

C).- Lixado e polido, até a superfície apresentar perfeito um plano vertical, completamente liso. 

D).- Uma demão de primer (selador ou tinta de acabamento diluída). 

E).- Acabamento com três demãos de tinta esmalte especial para lousa na cor Verde, conforme 

       desenho e Caderno de Detalhes. 

F).- As guarnições e o porta-giz de cedrinho, serão lixadas e aplicadas duas demãos de verniz. 

 

19.31. – Mini Quadra:  

- Conforme projeto e implantação será executada uma Mini Quadra com piso de concreto 

desempenado fck = 20 MPa, com tela de aço e pintura total da quadra com tinta própria para 

cimentados. As especificações e normas, têm por objetivo estabelecer as condições que presidirão o 

desenvolvimento da obra. 

- Quaisquer dúvidas com relação à obra deverão ser dirigidas à Secretaria de Planejamento. 

- Trabalhos em terra: 

- Regularização do terreno em aproximadamente 10 cm. 

- O terreno deverá ser umedecido e fortemente apiloado. 
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– Piso de Concreto: 

- Deverá ser executado um lastro de brita nº 2, espessura 5 cm; 

- Será executado em concreto, com armadura (malha de aço = 2,13 Kg/m²), Fck = 20 MPa, espessura 

de 7 cm e desempenado com desempenadeira de aço com no máximo de 1% de declividade do centro 

para as laterais; 

- Concretagem em quadros alternados. 

- As juntas secas de dilatação serão feitas após o piso estar desempenado; 

- As juntas deverão estar perfeitamente niveladas; 

- O piso de concreto deverá ser desempenado com máquinas próprias para o trabalho 

(desempenadeiras), dando um acabamento liso, sem ranhuras, sem emendas, perfeitamente plano.  

- Pintura: 

- O piso de concreto da quadra será pintado com tinta acrílica própria para cimentados, conforme 

projeto, obedecendo as Normas Técnicas da ABNT. 

 

19.32. - Escada em alvenaria: 
- Serão executadas escadas na entrada da escola, em alvenaria de tijolos comuns (maciços), 

assentadas com argamassa de cimento e areia, traço: 1:4/12, sob lastro de brita com 5 cm de 

espessura. O acabamento dos degraus, serão com cimentado, cimento e areia, traço 1:3, conforme 

projeto, respeitando as Normas Técnicas da ABNT. Os solos dos taludes, em degraus, deverão ser 

regularizados e apiloados, conforme projeto. 

 

19.33. – Toldo de lona: 

- Toldos existentes serão retirados pela empresa construtora (para a reforma do prédio) e após serão 

instalados (tipo touca nas janelas e tipo túnel nas calçadas de acesso). 

- Na entrada do prédio da rua Horácio Gonçalves até o corredor de acesso ao pátio da escola será 

executado um toldo, de lona sintética, tipo túnel, em estrutura metálica, com pilares de perfil 

quadrado, com espessura reforçada, e suporte da lona de estrutura tubular, ø ¾, espessura reforçada, 

pintada na cor Gelo, fixada nos pilares da entrada e na viga de concreto do prédio, com cobertura de 

lona na cor Azul Marinho, acabamento tipo franja, conforme projeto, nas medidas de projeção 

(largura pelo comprimento) que consta no projeto. 

 

19.34. – Domo de ventilação e iluminação:  

- Serão instalados 02 (dois) domo com seção livre do duto de 80 x 80 cm:  

- Domo da Sala dos Professores:-  Será instalado um domo com seção livre do duto de 80 x 80 cm: 

com estrutura do duto constituída externamente de perfis de aço (cantoneiras “L” e ferros “T”) e 

fechamento do duto, internamente, com parede de chapa de aço # 16, soldada a estrutura do duto e 

fixada na estrutura metálica (ou estrutura de madeira) da cobertura. O acabamento será com massa 

apropriada para chapa de aço, fundo anti-oxidante e demãos de pintura com tinta esmalte alto brilho 

na cor Branca, cobertura do duto com suporte em alumínio e acrílico leitoso, com ventilação 

permanente, com dimensões de 80 x 80 cm (seção livre do duto), conforme normas da ABNT.  

– Conforme indicados no projeto serão executados: rufos (tipo colarinho) de chapa galvanizada # 

26 para domo, com dimensões 85 x 85 cm, seção externa, com altura indicada no projeto, sendo sua 

execução deverá respeitar as Normas Técnicas da ABNT. 

Obs: Alguns dos materiais e serviços para a execução do duto em chapa de aço estão quantificados 

nos respectivos itens específicos na planilha orçamentária ( pintura e rufos). 

- Domo do DMD no novo bloco:- As paredes internas dos dutos serão executadas, sobre viga de 

concreto, com tijolos de cerâmica furados: 10x20x20 cm (tipo baiano) de boa qualidade, assentados 

com argamassa mista, traço: 1:4/12, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa, 

traço: 1:4, emboçados com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço: 1:4/12, e rebocados com: 

argamassa de cal e areia, traço: 1:2, granulação fina e desempenada. As paredes receberão massa pva 

e serão pintadas com tinta acrílica semi-brilho na cor Branco Neve. A cobertura do duto com suporte 

em alumínio e acrílico leitoso, com ventilação permanente, com dimensões de 80 x 80 cm (seção 

livre do duto), conforme normas da ABNT.  

– Conforme indicados no projeto serão executados: rufos (tipo colarinho) de chapa galvanizada 

# 26 para domo, com dimensões 1,10 x 1,10 m, seção externa, com altura indicada no projeto, sendo 

sua execução deverá respeitar as Normas Técnicas da ABNT. 
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Obs: Os materiais e serviços para a execução do duto em alvenaria estão quantificados nos 

respectivos itens na planilha orçamentária (vigas de concreto, paredes de alvenaria, revestimentos 

de argamassa, pintura e rufos). 

 

19.35. – Passeio público: 

- Parte do passeio público existente será demolido e um novo piso de concreto desempenado será 

executado, conforme projeto e implantação e conforme a descrição: sobre solo regularizado e 

fortemente apiloado, um lastro de brita e passeio público em concreto desempenado, com fck = 20 

Mpa, com espessura mínima de 5 cm, desempenado com desempenadeira de aço. Concretagem em 

quadros alternados (concretagem alternada tipo dama) com 2,00 metros de comprimento pela largura 

da calçada, com junta seca de dilatação. 

- Durante o período de cura do concreto, o mesmo deverá ser umedecido adequadamente, de maneira 

a se minimizar o aparecimento de fissuras decorrentes da retração do material. 

 

19.36. - Rampa de acesso (passeio público) para PPNE: 

- Serão executadas duas (02) rampas de acesso para deficientes físicos no Passeio Público, junto a 

guia, em frente à entrada principal e na esquina (junto a faixa de pedestres), cada uma, formada por 4 

(quatro) placas de concreto, sendo 2 (duas) placas retangulares com dimensões 1,00 x 0,60 m com 20 

sulcos e 2 (duas) placas triangulares com dimensões 1,00 x 0,50 m com 10 sulcos, a profundidade do 

sulco é de 1 cm e a largura de 2 cm, colocadas sobre contrapiso de concreto de 5 cm, acompanhando 

o caimento da calçada a guia rebaixada conforme implantação do desenho. 

Obs.: A execução das placas pré moldadas de concreto para a rampa poderá ser solicitada à 

Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Bauru, Divisão de Pré-Moldados (tel. 14 3231 2807), 

desde que, o material necessário para sua construção, seja fornecido, previamente, pela empresa 

construtora. Ficará a cargo da empresa construtora o transporte das rampas pré-moldadas e a sua 

instalação. 

 

19.37. – Retirada da antena de tv e nova instalação: 

- Conforme implantação desenho, será executado a retirada da antena de tv existente (e componentes) 

para a reforma do prédio e nova instalação da antena de tv, após a execução do novo telhado.  

 

19.38. - Grades de proteção (Gaiola de ferro para TV): 

- Nos locais indicados no projeto para a instalação de TV, serão instalados gaiolas de proteção para 

as TVs com estrutura em perfis de aço, conforme descrição a seguir: Serão instalados grade de 

proteção (tipo gaiola), com o requadro da grade e reforço (trava) no meio, em perfil de aço, com 

dimensões de 1”x 1/8” e a grade em perfil de aço ø 3/8”, fixadas ao requadro e reforço metálico com 

solda. A fixação do suporte na parede será com mão francesas e grapas tipo cauda de andorinha, 

chumbadas na alvenaria.  A gaiola deverá abrigar uma TV de 29¨ e um aparelho de DVD. Com 

acabamento de fundo anti-oxidante de primeira linha de qualidade, na cor Zarcão e pintura com 

demãos com tinta esmalte sintético, alto-brilho na cor Verde Colonial. 

 

19.39. - Plantio de gramas: 

- Conforme projeto e implantação, nos locais indicados, deverá ser feita a regularização do terreno, 

direcionando o caimento (inclinação de 1%) para o sistema de coleta de água pluvial, captando assim 

o excesso de água que a área gramada não absorver. 

– Limpeza da área com retirada de qualquer grama existente (praguejada), remoção de raízes, acerto 

e nivelamento do terreno com a descompactação do solo, adubação química com calcário, NPK e 

plantio de grama Batatais em placas, conforme implantação dos projetos. 

 

19.40. – Impermeabilização de lajes: 

- As lajes, sem cobertura e lajes calhas a construir, serão impermeabilizadas com manta asfáltica com 

espessura de 3 mm. 

- As superfícies de concreto a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente limpas, 

removendo os excessos de argamassa, partículas soltas e materiais estranhos. As falhas e “ninhos” 

deverão ser obturados com argamassa de cimento e areia traço 1:3. 

- A mão-de-obra para aplicação e execução geral de impermeabilização deverá ter idoneidade e 

experiência comprovadas, que junto à boa qualidade dos materiais empregados, ocorrem para as 
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condições básicas de qualquer sistema de impermeabilização (longevidade, impermeabilidade efetiva 

e capacidade de expansão e auto-retração). 

 

19.41. - Revestimento dos muros vizinhos existentes: 

– No local existem muros na divisa da escola que não foram revestidos. A empresa construtora 

deverá conforme indicado no projeto, revestir os muros, segundo a seguinte descrição: serão 

chapiscados com argamassa de: cimento e areia grossa, traço: 1:4, emboçados com argamassa mista 

de: cimento, cal e areia, traço: 1:4/12, e rebocados com argamassa de: cal e areia, traço: 1:2, 

granulação fina e desempenada. 

 

19.42. – Gabinetes/Marcenaria: 

- Sob as pias do Lactário, Dentista e Copa dos Funcionários, serão executados gabinetes com 

estrutura de madeira maciça, gavetas com corrediças metálicas, prateleiras e divisórias internas em 

madeira MDF, revestidas externamente com laminado melamínico liso, na cor branca e internamente 

com laminado melamínico (prateleiras/gavetas) e verniz (paredes/fundos/laterais), e a ferragem 

utilizada (puxadores, dobradiças, fechaduras, trincos, etc) deverão ser em metal cromado de primeira 

linha de qualidade, conforme detalhes do desenho. 

 

20. – LIMPEZA: 
20.1. - Todos os vidros, azulejos, pisos e aparelhos sanitários deverão ser lavados e entregue livres de 

quaisquer sujeiras decorrente da obra. 

20.2. - Os entulhos deverão ser levados para fora da obra. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    Bauru, 15 de julho de 2.008 

Secretaria Municipal de Planejamento.    15:24’ 

Departamento de Planejamento. 

Divisão de Projetos / Tel.: 14 – 3235.1133 
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