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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

Generalidades: 

                      O presente projeto objetiva a Construção do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Vista 

Alegre, que será edificado sobre o lote 13 de propriedade do Município, localizado na esquina das Ruas Rita Crestanelo 

e Orestes Piaia e travessa São Luiz, na cidade de Vista Alegre- RS.     

     O presente projeto foi elaborado para permitir a Execução da Obra em uma única etapa, sobre o lote indicado na 

planta de Localização, o mesmo terá uma área total construída de 180 m²: 

    

1. Instalação da Obra: 

Ficarão a cargo exclusivo da Construtora, todas as providências e despesas correspondentes as 

instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias 

à execução dos serviços provisórios tais como: andaimes, cerca, instalações, luz, água, etc. 

 

2. Serviços Preliminares: 
Deverá a Empreiteira executar a limpeza da área, retirando todo e qualquer tipo de entulho 

inaproveitável para aterro e material proveniente de capinagem de mato, preservando as árvores 

existentes e, quando se situarem nas áreas de construções e de arruamento deverá ser consultado a 

Fiscalização. 

  

                     Deverá ser instalada a placa de obra. O objetivo desta é o de informar a população e aos usuários da 

rua os dados da obra. A mesma deverá fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento. As suas medidas deverão ser de 2,00x1,25 metros e será fixada a suportes de madeira junto ao 

solo, na figura abaixo seguem as informações a serem contidas, sendo que na área da marca do Governo Federal 

(A), a cor de fundo deverá ser branca, na área do nome da Obra (B) a cor deverá ser verde (pantone 576), com 

escritas na fonte Verdana Bold, caixa mista, com fonte de cor branca, já na área de informações da obra (C), a cor 

de fundo deverá ser verde (pantone 7483) com escritas na fonte Verdana Bold e Regular, caixa mista, com fonte 

de cor amarela (pantone 107) e branca. Na área de assinaturas (D), a cor de fundo deverá ser branca. 

 

 

 
Figura 01: Modelo de Placa de Obra 
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2.1. Abastecimento e Distribuição de Energia Elétrica e Água Potável:  

                      A Empreiteira deverá executar, as suas expensas, as redes provisórias de energia elétrica e água potável 

para execução da obra. 

 

2.2. Locação: 

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, obedecendo-se os recuos 

projetados. 

A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de 

referência. 

Com referência as cotas do piso acabado, deverão ser observadas as seguintes condições: 

a) As cotas do piso acabado deverão estar, no mínimo, 0,50m acima do nível do platô 

correspondente. 

b) A cota do piso acabado da construção deverá ficar 0,50m acima da cota média do meio fio 

frontal do lote. 

 

3. Movimento de Terra: 

3.1. Regularização do Terreno: 

Deverá ser providenciada pela Empreiteira a regularização do terreno em atendimento aos níveis 

determinados no projeto. 

Os taludes de obras deverão receber acabamento normal. 

Os aterros e cortes eventuais, deverão ser executados com técnica adequada e mantidas as relações de 

2:1 em aterro e, 1:1 em corte (horizontal/vertical). Essas relações poderão ser alteradas em função do 

tipo de material geológico de cada região, a critério da Fiscalização. 

 

3.2. Fundações: 

                    

3.1 Sapatas Corrida 

Deverão ser executadas abaixo da alvenaria de embasamento sobre lastro de brita compactada, nas 

dimensões de 45x20cm, executadas em Concreto Ciclópico simples com fck= 25,0 MPa. 

3.2 Sapatas Isoladas 

Deverão ser executadas em concreto armado com fck= 25,0 MPa, terão dimensões dimensionamento 

conforme projeto estrutural em anexo. Após a execução das fundações, deverá ser providenciado o reaterro 

das valas e aterro interno, com material isento de sedimentos orgânicos, devidamente compactado, em 

camadas sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidação.  

    

4. Super Estrutura: 

A estrutura de concreto armado será executada em estrita obediência às disposições do projeto estrutural em anexo. 

A estrutura da edificação é constituída por pilares e vigas em concreto armado moldado in loco e lajes de concreto 

armado pré-fabricadas. Será usado concreto fck= 25,0 MPa, conforme indicado no projeto de cálculo estrutural. Quando 

for utilizado concreto usinado, deverão ser extraídos sistematicamente corpos de prova dos concretos, para ensaio de 

resistência, por firma especializada e idônea, aprovada pela fiscalização, de acordo com as recomendações contidas nas 

Normas. 

4.1 Vigas Baldrame  

Deverão ser executadas em concreto armado com fck= 25,0 Mpa e seu dimensionamento encontra-se no 

projeto estrutural em anexo. O concreto de recobrimento deve ser reguado para manter o nível do projeto. 

 

4.2 Vigas de Laje  

Deverão ser executadas em concreto armado com fck= 25,0 MPa e seu dimensionamento encontra-se no 

projeto estrutural em anexo. O concreto de recobrimento deve ser reguado para manter o nível do projeto. 

 

4.3 Vigas de Cobertura  

Deverão ser executadas em concreto armado com fck= 25,0 Mpa e seu dimensionamento encontra-se no 

projeto estrutural em anexo. O concreto de recobrimento deve ser reguado para manter o nível do projeto. 

 

4.4 Vigas Cinta de Platibanda  
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Deverão ser executadas em concreto armado com fck= 25,0 Mpa e seu dimensionamento encontra-se no 

projeto estrutural em anexo.  O concreto de recobrimento deve ser reguado para manter o nível do projeto. 

 

4.5 Pilares  

Deverão ser executadas em concreto armado com fck= 25,0 MPa e seu dimensionamento encontra-se no 

projeto estrutural em anexo. O concreto de recobrimento deve ser reguado para manter o nível do projeto. 

 

4.6 Vergas e Contravergas 

Abaixo e acima das janelas e acima das portas serão executados verga e contra-verga com dimensão de  

10x10cm em  concreto armado feito “IN LOCO” com traço de 1:3:3 (cimento, brita e areia) utilizará como 

armadura 4 unidades CA-50   8.0 (5/16) e transversal CA-60  4.2 a cada 15 cm ultrapassando no 

mínimo 40cm do vão para cada lado. 

 

4.7 Lajes 

Serão executadas lajes pré-moldadas com tavelas cerâmicas de acordo com o projeto de estruturas, com fck= 

25,0 MPa. Impor contra-flecha de L/400 nos vãos, sendo L o vão no sentido das nervuras. 

    

5. Impermeabilização: 

 

5.1 Impermeabilização Baldrame 

O respaldo das vigas de fundação deverão ser impermeabilizada com 03 (três) demãos de tinta betuminosa a 

quente recobrindo as faces laterais internas e externas e a face superior (três faces). 

 

5.2 Impermeabilização de Laje 

A laje aparente da fachada será impermeabilizada com manta asfáltica e=3mm protegida com alumínio 

gofrado e=0,8mm, anterior a sua aplicação efetuar a pintura da superfície com emulsão asfáltica para 

promover a aderência. 

 

6. Paredes e Divisórias: 

 

6.1 Alvenaria de Vedação 

As paredes de alvenaria serão de tijolos furados de seis furos de primeira qualidade com dimensões de 

14x9x19cm assentados a chato, resultando uma parede com largura nominal de 15cm de espessura 

(revestido com reboco), será utilizado no assentamento dos tijolos argamassa mista de cimento, cal 

hidratado e areia, no traço 1:2:8. Todas as alvenarias deverão ficar perfeitamente alinhadas e prumadas com 

espessura das juntas não superior a 15mm, de modo algum trocar a cal por qualquer tipo de aditivo. 

                        

7..Cobertura  
 

7.1 Estrutura Metálica 

Será executada com perfis metálicos sendo dimensionados pela contratada. Antes da execução deverá ser entregue 

uma cópia para a contratante aprovar. 

 

7.2 Telhas de Fibrocimento  

A cobertura deverá ser executada em telhas de fibrocimento de 6mm. 

 

7.3 Rufo 

Serão executadas nas platibandas em chapas galvanizadas nº 24, devidamente pintadas com fundo anticorrosivo, 

corte de 25,00 cm. 

 

7.4 Algeroz 

Serão executadas em chapas galvanizadas nº 22, devidamente pintadas com fundo anticorrosivo, corte de 25,00 

cm. 
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8.Revestimento: 

8.1 Chapisco: O chapisco será executado com argamassa A.3 (traço 1:3 de cimento e areia), empregando se 

areia grossa. As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas e abundantemente molhadas antes de receber a 

aplicação desse tipo de revestimento. Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxilio de 

vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira. 

Nos Tetos será com desempenadeira dentada e argamassa industrializada. 

 8.2 Emboço: Os emboços só serão iniciados após completa pega da argamassa das alvenarias e chapiscos. O 

emboço de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações que por ele devem passar. 

Antes da aplicação do emboço, a superfície será borrifada com água. Será utilizada argamassa (traço 1:2:5 de cimento e 

areia fina peneirada). A espessura do emboço não deve ultrapassar a 20 mm, de modo que, com a aplicação de 5 mm de 

reboco o revestimento da argamassa não ultrapasse 25 mm. 

 8.3 Reboco Fino: O emboço deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco. As impurezas visíveis 

serão removidas. Os rebocos só serão executados depois da colocação de peitoris e marcos, e antes da colocação de 

alisares e rodapés. A superfície do emboço, antes da aplicação do reboco, será borrifada com água. A espessura do 

reboco não deve ultrapassar a 5 mm, de modo que, com os 20 mm do emboço, o revestimento de argamassa não 

ultrapasse 25 mm. Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do reboco externo não será iniciada ou, caso já o 

tenha sido, será interrompida. Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos externos executados 

em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.  

 

9. Pavimentação. 

As pavimentações só poderão ser executadas após o assentamento das canalizações que devam passar sob elas 

e completado o sistema de drenagem e de impermeabilização. As pavimentações de áreas destinadas à lavagem ou 

sujeitas a chuvas terão caimento necessário para perfeito e rápido escoamento da água para os ralos. A declividade não 

será inferior a 0,5%. 

 

9.1. Lastro de Brita 

                      Sobre o aterro perfeitamente compactado, depois de colocadas as canalizações que devem passar sob o 

piso, serão executado o lastro com uma camada de brita nº 02 com espessura de 5,00 cm.  

 

9.2. Camada Regularizadora e Regularizadora 

                      Após a compactação do lastro, será executados a camada impermeabilizadora e regularizadora em 

concreto simples com espessura de 5,00 cm. Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o 

piso e no esquadrejamento entre paredes e contra-piso, que deverão formar triedos perfeitos. 

 

9.3. Piso Cerâmico  

Será assentado piso cerâmico alto tráfego de 60x60cm tipo PEI V, assentada com argamassa para assentamento 

sobre camada impermeabilizadora e regularizadora. Após a cura da argamassa aplicar rejunte para fechar as juntas. A 

cor deve ser de preferência clara e a escolha deve ser aprovada pelo responsável técnico da fiscalização, ASSIM COMO 

AS DEMAIS ESCOLHA DE CORES E AFINS. 

 

10. Soleiras , Rodapés e Peitoris. 

 

10.1. Soleiras 

              Soleira em granito polido com 15,00 cm de largura, espessura de 2,00 cm, cantos bizote de 2mm polido. 

 

10.2. Peitoril  

Nas base das janelas será colocado peitoril em granito polido com 25 cm de largura, espessura de 3,00 cm, 

cantos bizote de 3mm polido. 

 

10.3. Rodapés  

Nas paredes onde não houverem revestimento cerâmico será colocado rodapé cerâmico com 7 cm de altura 

aplicado com argamassa, com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm. af_06/2014 

 

 

11. Forro 
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 O forro será a laje, rebocada e pintada 

 

12.Esquadrias: 

 

12.1. Portas Internas Semi-oca 

As portas internas semi-oca deverão ser lisas com miolo semicheio revestido com lamina de cedro e espessura 

não inferior a 0.035m. Os Marcos serão executados em madeira maciços tipo Grápia, nas dimensões verificadas em 

projeto. 

 

12.2. Portas Internas Maciças 

As portas internas maiores serão do tipo maciças com madeira de primeira qualidade preferencialmente de 

grápia. Os Marcos serão executados em madeira maciços tipo Grápia, nas dimensões verificadas em projeto. 

 

12.3. Porta Externa Anti-Pânico 

A porta de saída de emergência será executada em chapa metálica, sem ranhuras, com uma folha de abrir, será 

instalado barras anti-pânico para ter a função de porta de emergência. 

 

12.4. Janelas e Portas em vidro Temperado 

 

 A porta principal será de vidro temperado transparente com espessura de 10mm. 

As janelas serão executadas com Vidro transparente. Dimensões: conforme projeto arquitetônico. Os 

dispositivos de assentamento deverão ser minuciosamente estudados e detalhados, cuidando-se, ainda, de verificar a 

indeformidade e resistência dos elementos de sustentação do conjunto. As bordas dos vidros deverão ser protegidas 

contra agressões físicas ou químicas através da aplicação de um selador. Não deverão ser utilizados selantes ou 

silicones que contenham sulfetos ou ácido acético, assim como massas de vidraceiro que contenham óleo de linhaça. 

Haverá integral obediência ao disposto sobre vãos envidraçados nos procedimentos referentes á carpintaria, marcenaria 

e serralharia. 

                       

13- Pintura:  

Deverão ser observados a determinações do Projeto da Obra e Orçamento de Custo, quanto ao tipo de tinta a 

ser utilizada. 

 

13.1. A base de Acrílico 

Serão aplicadas sobre os rebocos com base de fundo selador; será suficiente a quantidade de demãos orientada 

pelo fabricante; porém não menos que uma. Cada demão de tinta, só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, devendo observar o intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação contrária. O 

mesmo cuidado haverá entre demãos de tinta e massa, respeitando-se o intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de 

massa, salvo especificação contrária do fabricante. 

Os trabalhos de pintura em locais não convenientemente abrigados, irão requerer procedimentos de proteção contra 

poeira até sua total secagem, além de que deverão ser suspensos em tempo de umidade elevada. 

 

13.2. A base de Esmalte 

Após explicitamente liberada pela fiscalização, toda superfície de madeira e metal deve ser lixada 

convenientemente e preparadas com uma demão de fundo. Posteriormente, deverá ser executada a pintura esmalte em 

2(duas) demãos, na cor adotada para as esquadrias e caixilhos. As tintas a serem aplicadas deverão ser afinadas ou 

diluídas com solventes apropriados e de acordo com instruções dos seus respectivos fabricantes. Obs: Deverão ser de 

primeira qualidade. 

 

 

 

13.4. Cores 

As cores para pintura interna, externa e de esquadrias estão definidas nas fachadas no projeto de engenharia e 

deve ser feito um teste parede com todas as cores e posterior aprovação do responsável pela fiscalização. 
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14- Instalações Elétricas 
As instalações elétricas serão executadas de acordo com a NB-3 da ABNT e com as normas da Companhia 

Concessionária de Energia Elétrica, obedecendo ao Projeto, ficando por conta da empreiteira os testes de funcionamento 

finais. 

A rede de alimentação dos Centros de Distribuição será subterrânea embutida em eletroduto de PVC rígido. 

A rede interna de distribuição será embutida em eletrodutos de PVC rígido tipo pesado, nas bitolas indicadas 

em projeto, utilizando-se condutores de cobre com isolamento em PVC 70 graus centígrados 750V. As descidas 

poderão ser embutidas em eletrodutos flexíveis de PVC. 

              Os interruptores serão de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugados de embutir, em caixas 

de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A linha dos espelhos adotados será a comercial, de boa 

qualidade na cor branca. 

                      Os circuitos serão protegidos por Disjuntores de desligamento automático, embutidos no quadro de 

Distribuição. Todos os circuitos deverão ser numerados e identificados de forma clara e permanente. 

                      O quadro de distribuição será metálico em chapa nº 18, embutido na alvenaria, dotado de barramento em 

cobre e devidamente aterrado com hastes tipo Coperweld de 1,80m. 

                     As caixas de embutir dos interruptores serão de ferro esmaltado a fogo interna e externamente, chapa nº 18 

nas medidas de 4” x 2”. As caixas deverão ficar a 0,20m dos alizares das portas. 

                     As luminárias serão em placa de led de sobrepor 18W. 

                  Os condutores destinados à enfiação em eletrodutos para distribuição de luz, força ou sinalização, deverão 

ser de cobre eletrolítico flexível , isolamento em PVC 450/750V , anti-chama, temperatura máxima de serviço contínuo 

70°C, temperatura máxima de sobrecarga 100°C, temperatura máxima de curto-circuito 160°C, conforme NBRNM247-

3. 

Para facilidade de identificação, os condutores de isolamento termoplástico serão fornecidos em cores diversas, 

cujo emprego obedecerá às seguintes convenções: 

PRETO FASE A (R) 

BRANCO FASE B (S) 

VERMELHO FASE C (T) 

AZUL CLARO NEUTRO 

AMARELO RETORNO 

VERDE TERRA 

 
15-  Instalação Lógica: 

Projeto de Instalação Telefônica e internet foi elaborado de modo a atender, dentro das modernas técnicas, as 

necessidades de comunicação interna e externa. Todos os serviços a serem executados deverão obedecer a melhor 

técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro das normas da ABNT e da Concessionária Telefônica contratada.  

 Para a Rede de Internet foi previsto somente a tubulação e esperas para futura instalação da rede se necessário. 

                       

16- Instalações Hidráulicas  

Deverá ser observado o projeto hidráulico quer na execução, quer no que se refira aos materiais a serem 

empregados. Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar cuidadosamente o projeto e 

verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser executada com as 

dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra. Os tubos de água fria quando situados acima da laje, 

conforme especificações em projetos também devem ser fixados para que não fiquem soltos. 

 As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade 

mínima de 2% no sentido de escoamento, salvo especificações em projeto. As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, 

devem ser feitas sem prejuízo de sua resistência à pressão interna da seção de escoamento e da resistência à corrosão. 

 Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas 

com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou 

papel para tal fim. As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento de rasgos das 

alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa ou de isolamento térmico - lentamente cheias de água, para 

eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna. Essa prova será feita com água sob 

pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer, em ponto algum da canalização, a 

menos de 1 kgf/cm². A duração da prova será de 06 horas, pelo menos. 
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 Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais (Salvo 

exceção especificada pela FISCALIZAÇÃO). Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão 

paralelas àsconexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões. 

 Não fazer bolsas em tubos cortados; utilizar luvas para ligação dos tubos; Para cada desvio ou ajustes, utilizar 

conexões adequadas para evitar os esforços na tubulação; Para evitar tensão e trincas, não se deve abusar da 

flexibilidade das tubulações; O transporte dos tubos deve ser feito com todo o cuidado para evitar deformação e avarias.  

 Não deixar exposto ao sol nenhum setor da instalação sem proteção. 

 

 

16.1. Reservatório 

Os reservatórios deverão ser de tal modo que seu interior possa ser facilmente inspecionado e limpo. Os 

reservatórios deverão ser recipientes estanques que possuam tampa ou porta de acesso opaca, firmemente presa em sua 

posição, com vedação eficiente. A contratada deverá entregar a instalação predial de água fria em condições de uso. 

Para tanto, deverão ser executadas a limpeza e a desinfecção das instalações, cujo objetivo será garantir que a água 

distribuída pela instalação atenda ao padrão de potabilidade; 

As tubulações de extravasão e limpeza também devem ser de PVC classe 15 soldável. Os trechos horizontais 

devem ter pequena declividade para desempenho eficiente de sua função e o completo escoamento da água do seu 

interior. A superfície do fundo do reservatório deve ter uma ligeira declividade no sentido da entrada da tubulação de 

limpeza, de modo a facilitar o escoamento da água e a remoção de detritos remanescentes. Na tubulação de limpeza, em 

posição de fácil acesso e operação, há um registro de fechamento. A descarga da água da tubulação de limpeza deve se 

dar em local que não provoque transtornos às atividades dos usuários; 

                       

17- Instalações Hidrossanitárias  

A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas NBR8160/99 (Sistemas prediais de esgoto 

sanitário - Projeto e execução) e NBR 10844/89 (Instalações prediais de águas pluviais), com o regulamento de esgotos 

prediais do Estado, com o projeto respectivo e com as especificações que se seguem. 

As colunas de esgoto correrão embutidas nas alvenarias quando não passarem por chaminés falsas ou outros 

espaços previstos.  

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas (em qualquer caso observar a 

declividade mínima de 2%, (Salvo especificado em Projeto). Os tubos - de modo geral - serão assentes com a bolsa 

voltada para o sentido oposto ao do escoamento. 

As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas até a montagem dos aparelhos sanitários com bujões 

adaptados convenientemente, sendo vedado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execução 

das obras serão tomadas especiais precauções para evitar-se a entrada de detritos nos condutores de águas pluviais e 

esgoto. Serão tomadas todas as precauções para se evitar vazamentos em paredes e tetos, bem como obstruções de ralos, 

caixas, calhas, condutores, ramais ou redes coletoras. Antes da entrega da obra será convenientemente experimentada, 

pela fiscalização, toda a instalação. 

O sistema de ventilação da instalação de esgoto, constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores e 

ramais de ventilação e executado sem a menor possibilidade de os gases emanados dos coletores entrarem no ambiente 

interno dos prédios. 

Os tubos de queda serão, sempre, ventilados na cobertura. A ligação de um tubo ventilador a uma canalização 

horizontal deverá ser feita acima do eixo de tubulação, elevando-se o tubo ventilador até 15 cm, pelo menos, acima do 

nível máximo de água, no mais alto dos aparelhos servidos, antes de desenvolver-se horizontalmente ou de ligar-se a 

um outro tubo ventilador. Os tubos ventiladores primários e as colunas serão verticais e, sempre que possível, instalados 

em um único alinhamento reto; quando for impossível evitar mudanças de direção, estas devem ser feitas mediante 

curvas de ângulo central menor de 90°. 

O trecho de um tubo ventilador primário, ou coluna de ventilação, situado acima da cobertura do edifício, 

deverá medir no mínimo 30 cm, no caso de telhado ou simples laje de cobertura, e 2 m no caso de lajes utilizadas para 

outros fins, devendo ser, neste último caso, devidamente protegido contra choques ou acidentes que possam danificálo. 

Será feito o reaproveitamento das águas pluviais, através da cisterna específica para águas pluviais. 

     Caixas de inspeção em alvenaria de tijolos maciço, revestidos internamente com argamassa de cimento e areia 

média, no traço 1:3 ou premoldados em concreto, obedecidas às dimensões previstas em detalhes do projeto hidráulicos, 

com caimento suficiente para permitir perfeito escoamento. A tampa será de concreto, com 0,05m de espessura, pré-

moldada. 
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    As tubulações quando enterrados devem ser assentes sobre o terreno com base firme, recobrimento mínimo de 

0,30m. Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível ou onde a tubulação esteja sujeita as fortes compressões de 

choque, deverá receber proteção que aumenta sua resistência mecânica, ou ser executada em ferro fundido. 

 

17.1 – Fossa Séptica 

A fossa a ser instalada será em fibra, conforme detalhe no projeto. 

 

17.2 – Sumidouro 

Terá dimensões conforme detalhe em anexo. Será dotado de tampa de concreto armado e executado em alvenaria 

de tijolos maciços desencontrado, formando vazios para que haja absorção pelas paredes laterais do terreno, além 

daquela que se realizará pelo fundo. Detalhe no projeto. 

 

 

    18. – Louças e Metais: 

                      Deverão ser fornecidos e colocados os equipamentos abaixo descritos: 

 Vasos sanitários de louça esmaltada com assento plástico e caixa acoplada. 

 Lavatórios de louça com coluna branco padrão médio, torneira cromada curta, sifão 1 1/4" válvula em plástico 

cromado inclusive engate plástico flexível. 

 Papeleiras, porta-toalhas e barras de apoios no banheiro especial cromados. 

 No Banheiro feminino e masculino Tampo de granito mais rodapé com cubas de louça, válvulas cromadas e 

sifão de PVC rígido.      

 Mictórios de louça esmaltada e Válvulas de descarga automáticas com registros embutidos no banheiro 

masculino. 

 

OBSERVAÇÃO: Os equipamentos em louça deverão ser todos na mesma cor, em tonalidades claras e passar 

pela aprovação do responsável pela fiscalização, antes de instalação, VALENDO ISSO PARA TODOS OS 

UTENSILHOS. 

 

19. –Instalações Contra Incêndios: 

A instalação e equipamentos serão executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT e projetos 

específicos, e deverá ser vistoriada e aprovada pela contratante e Corpo de Bombeiros que jurisdicionam o local onde 

será executada a obra. As instalações do Sistema de Prevenção de Incêndios foram projetadas de modo a permitir o 

funcionamento rápido e fácil do sistema, permitir acessos livres para o sistema e atender as normas do Corpo de 

Bombeiros. 

 

19.1- Iluminação de Emergência 

A função da “Iluminação de Emergência” é iluminar as áreas escuras de passagens, horizontais e verticais, 

incluindo áreas de trabalho e áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais e normais, na falta de 

iluminação normal. A intensidade da iluminação deve ser suficiente para evitar acidentes e garantir a evacuação das 

pessoas, levando em conta a possível penetração de fumaça nas áreas. 

Será Instalado Sistema autónomo: Cada bloco autónomo, ponto de luz e placa de saída possuem as suas 

próprias baterias e os seus próprios carregadores de bateria. Uma das vantagens é o lado prático deste sistema 

pois basta fixar e ligar o equipamento à rede eléctrica.  

OBS: A central de iluminação de emergência com baterias não pode ser utilizada para alimentar 

quaisquer outros circuitos ou equipamentos. Esta exigência baseia-se no cálculo de tempo limitado da autonomia 

da iluminação de emergência definida para abandono do prédio e não para a autonomia definida para outros 

tipos de serviço. 

 

19.2- Extintores 

Serão instalados extintores portáteis para uso geral: PQS  4 kg em todas as áreas de risco para combate manual 

a incêndio incipiente. A localização dos extintores deverá ser conforme indicação na planta baixa do projeto, em locais 

de boa visibilidade e seu acesso não poderá estar bloqueado no caso de incêndio.  

A CONTRATADA executará todos os trabalhos necessários a instalação dos extintores bem como de sua 

sinalização. Somente serão aceitos extintores que possuírem o selo de "Marca de conformidade" da ABNT, seja de 
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Vistoria ou Inspecionado, respeitadas as datas de vigências (carga e carcaça) A carga inicial será efetuada no máximo a 

30 dias da data do Recebimento da Obra. 

A CONTRATADA providenciará, ao final dos serviços de construção, o pedido de vistoria e aprovação das 

instalações preventivas de incêndio à todos os órgãos envolvidos no processo – Corpo de Bombeiros, Prefeitura 

Municipal, etc., solicitando-lhes a emissão e entrega de documentos oficiais de cada órgão que comprovem a referida 

aprovação dessas instalações. Em caso de problemas e/ou imperfeições que prejudiquem tais aprovações, a 

CONTRATADA providenciará tempestivamente as correções e adequações nas instalações, necessárias ao atendimento 

das exigências dos órgãos envolvidos, mantendo os contatos posteriores para as re-vistorias e emissão da documentação 

devida. 

 

 

20 -. Limpeza: 

 A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os vidros, pisos serão lavados, devendo qualquer vestígio de 

tinta de argamassa desaparecer, deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem 

substituídos. Tudo quanto se refere a metais, maçanetas, etc., deverão ficar perfeitamente polidos, sem arranhões ou 

falhas. 

 Os procedimentos indicados acima se estendem também à área externa, implicando na limpeza do piso, 

gramado, jardins, gradis, ou seja, tudo que se refere à obra. 

 

22 – Observações 

 A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e 

sanitários, destinados à acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência. 

 Nem uma alteração de projeto pode ser feita sem a autorização do responsável pela fiscalização; e em 

qualquer dúvida de metragem, escolha de cores ou materiais deve-se obrigatoriamente consultar o 

responsável pela fiscalização. 

 

 

 

 

   Vista Alegre, 05 de setembro  de 2018. 
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