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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1) INFORMAÇÕES INICIAIS 
 

A presente especificação refere-se às obras de ampliação e reforma para o Colégio 
Tiradentes da Polícia Militar da cidade de Teófilo Otoni – MG, situado a Rua Vereador Marcos 
Ananias, Nº 185 - Jardim Iracema, Teófilo Otoni - MG, CEP 39801-126. A obra contempla 
movimentos de terra, infraestrutura, superestrutura, alvenarias, impermeabilizações, instalações 
elétricas, cabeamento estruturado, spda, sonorização, climatização, instalações hidrossanitárias, 
pluviais, cobertura, revestimentos, esquadrias, pintura e complementos. Os serviços a serem 
realizados serão orientados pelo presente Memorial Descritivo e pelos Projetos e em acordo 
com as Normas Técnicas reconhecidas e aprovadas. 

Os principais locais de intervenção serão a construção de novo Bloco, chamado de 
Bloco 01, onde abrigará novas instalações para sala de professores, depósito de materiais 
esportivos, laboratório e ainda incluirá novos banheiros.  

O segundo local de intervenção será no Bloco 03, com parte inferior e superior, onde 
atualmente existe o Pátio e a Cozinha, neste local será realizada uma ampliação onde será 
construído um segundo pavimento, para tanto será necessário a construção de uma escada, o 
segundo pavimento terá área maior que o primeiro pavimento atual, o acréscimo de área 
construída no pavimento térreo servirá para ampliar o espaço da cantina e não possuirá 
fechamentos laterais, no pavimento superior será construído um auditório com capacidade para 
200 pessoas, além de salas administrativas e banheiros.  

Outros locais de intervenção incluem ainda a instalação de elevador de acesso ao 
auditório e reforma nos banheiros próximos a quadra. 

Os materiais especificados serão de primeira qualidade, atendendo os requisitos das 
Especificações Brasileiras. Serão considerados como similares os materiais que apresentarem as 
mesmas características e propriedades que os materiais especificados, cabendo à Contratada a 
prova das mesmas por instituição idônea. 

Todo o material a ser adquirido para a obra deverá ser previamente apresentado à 
fiscalização para apreciação e análise por meio de amostra múltipla, em tempo hábil para que, 
caso a utilização do mesmo seja vetada, sua reposição não venha a afetar o cronograma pré-
estabelecido. 

As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da Contratada. A 
Contratada deverá efetuar um rigoroso controle tecnológico dos materiais utilizados na obra, 
bem como verificar e ensaiar os elementos da obra ou serviço onde for realizado processo de 
impermeabilização, a fim de garantir a adequada execução da mesma. 

Impostos Federais, Estaduais ou Municipais, bem como taxa de seguro, 
responsabilidade civil, contratos, deverão estar incluídos nos preços a serem apresentados. 

As multas impostas à Contratada pelo Poder Público e Órgãos da Fiscalização, 
decorrentes de transgressões cometidas pela mesma ao desenvolver os serviços contratados, 
serão de sua responsabilidade. 

A empresa deverá elaborar Diário de obra, com a anotação diária dos serviços 
executados. 

O desconto dado na licitação em relação ao preço de referência deverá ser o mesmo 
para serviços que por ventura possam gerar necessidade de aditamento ao contrato. 
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Ao final dos serviços a empresa deverá fornecer a Contratante o Manual de Uso das 
Instalações com as devidas notas fiscais e garantias. 

 
 

2) SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

Limpeza E Preparo Da Área 
Para construção do bloco novo a área deverá ser limpa removendo-se a camada vegetal, 

e obstáculos que prejudiquem a implantação da obra. 
 

Demolições E Remoções 
As demolições são reguladas sob aspecto de Segurança e Medicina do Trabalho, pela 

Norma Regulamentadora NR-18. 
As demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os 

devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. 
As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra óptica, água, canalizações de 

esgoto e de escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas. 
Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para 

reduzir a formação de poeira. 
O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisório, não deverá 

obstruir o trânsito de pessoas ou veículos e o escoamento natural das águas. O material de 
demolição depositado em piso, não poderá exceder a capacidade de carga deste. 

Os produtos de demolição não poderão ser encaminhados para a rede de drenagem 
através de lavagem. O pó resultante do acúmulo de entulho deverá ser eliminado através de 
varrição, evitando a poeira nestes locais. 

Os serviços de demolições ou retiradas deverão ser complementados com a remoção 
(transporte do material retirado até o local de armazenamento) e após, encaminhado ao bota fora 
(aterro). Esse aterro deverá ser devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal com 
licenciamento ambiental para tal operação. 

Todo material que será reutilizado deverá ser armazenado adequadamente pela empresa 
contratada, sendo esta responsável por qualquer avaria. 

 
3) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
 

A placa de obra será em chapa galvanizada (3,0 x 1,5) m. Será de responsabilidade da 
CONTRATADA o fornecimento e colocação da placa, com dizeres sobre a obra, em locais a 
serem indicados pela CONTRATANTE, deverá ser afixada em poste de eucalipto autoclavado 
pintado com tinta pva duas demãos. 
 
REGISTRO JUNTO AO CREA 
 

A empresa deverá apresentar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, de 
execução da obra. 
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INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 
 

As instalações provisórias deverão possuir água, esgoto e energia elétrica que deverão 
ser custeadas pela CONTRATADA. 

As instalações provisórias deverão incluir espaços separados para cada um dos 
seguintes ambientes: Escritório, Depósito/Almoxarifado, Refeitório, Vestiário, Cantina e 
Sanitários, sendo que não será admitido o uso dos banheiros e vestiários do Colégio Tiradentes 
pelos funcionários da empresa Contratada. As medidas de cada ambiente serão definidas pela 
CONTRATADA, respeitando os requisitos da ABNT – NBR 1367 e NR 18. 

Todos os espaços devem possuir fechamento nas laterais e no teto e possuir portas com 
fechaduras. Será admitido um espaço de convivência sem fechamento lateral com mesas para 
descanso dos funcionários desde de que todos os materiais e equipamentos sejam devidamente 
guardados dentro do depósito todos os dias após o fim do expediente.  

Os sanitários com chuveiros deverão ser dimensionados de forma compatível com o 
número de funcionários.  
 O estoque de todos os materiais e equipamentos são de responsabilidade da 
CONTRATADA, que deve arcar com os custos de segurança diurno e noturno se caso for 
necessário, a CONTRATANTE não se responsabilizará por roubos, perdas e danos de materiais 
e equipamentos. 

Na conclusão da obra, entregar a edificação limpa e sem qualquer resíduo das 
instalações descritas acima. 
 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 
Engenheiro Civil 

A empresa deverá ter no seu quadro de funcionários um Engenheiro Civil contratado 
que deverá manter no mínimo duas horas diárias de acompanhamento da obra. Visando assim a 
conformidade dos serviços no tocante as todos os aspectos da obra. 

 
SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores e aos fiscais, gratuitamente, EPI 
adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante as 
disposições contidas na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI. 

É vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro, sem que estejam 
assegurados pelas medidas previstas na NR18 e compatíveis com a fase em execução. A 
observância do estabelecido na NR18 não desobriga os empregadores do cumprimento das 
disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação 
federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociações coletivas de 
trabalho. 

 
LOCAÇÃO DA OBRA 
 

A obra deverá ser locada com extremo rigor, os esquadros conferidos a trena e as 
medidas tomadas em nível. 

A Locação deverá ser feita por meio de uma régua de longarina, perfeitamente nivelada, 
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tomando como base de referência as indicações na Planta de Localização, Planta Baixa e de 
Locação. 

As paredes e pilares internos serão locados pelos seus eixos e os externos pela face. A 
régua será colocada, no mínimo, afastada um (01) metro das fundações e alvenarias, 
permanecendo até a conclusão da execução das fundações. 
 

4) TERRAPLENAGEM E TRABALHOS EM TERRA 
 
Escavações 

Para construção do bloco novo (bloco 01) será necessária a remoção de terra no local, 
para tanto toda a terra deverá ser removida de forma manual com auxílio de carrinho de mão ou 
mini escavadeira, devido a impossibilidade de acesso de retroescavadeira, caminhões e 
equipamentos de grande porte. 

Toda terra removida do local de obra deverá ser destinada a local de descarte adequado 
por meio de caminhão. 
 

Serão procedidas escavações manuais para a execução das fundações. O material 
resultante, considerado “entulho”, deverá ser retirado para fora da Unidade, exceto quando o 
mesmo, por suas características, possa ser aproveitado como aterro ou reaterro. O material a ser 
reaproveitado será colocado em áreas próximas ao local da obra. As escavações deverão ser 
sinalizadas e bem demarcadas por se tratar de um colégio, onde estuda diversos alunos. 
 
Aterros E Reaterros 

Após as escavações a terra (sem entulho) deverá ser recolocada em locais indicados e 
que necessitem de aterro, de modo a não forçar ou obstruir as tubulações para evitar que 
danifiquem as mesmas, a terra deverá ser apiloada. 
 

5) FUNDAÇÕES 
 
Estacas 

Em função das características do terreno e considerando a total segurança do 
empreendimento, optou-se por fundações tipo indireta, compreendendo a execução de 
fundações, do tipo profundas estaca a trado em concreto armado moldas "in loco", determinadas 
no projeto de fundações, os quais deverão levar em conta as indicações constantes nos desenhos, 
nas especificações do projeto de fundações e nas profundidades estabelecidas em sondagem 
posterior e como disposto na NBR 6122. 
 
Blocos de coroamento 

Sobre as estacas serão executados blocos de coroamento, os mesmos serão executados 
em concreto armado Fck 20 MPa, com dimensões e armadura determinadas no projeto de 
fundações, antes da execução dos mesmos, devem ser feito o arrasamento das cabeças das 
estacas para eliminar camadas sujas e facilitar a aderência entre os elementos. Ainda sobre os 
blocos devem ser colocada uma camada de brita com espessura de 5 cm. 
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Cintas de amarração dos blocos 
 Serão executadas cintas de amarração na fundação do Bloco 01 afim de compatibilizar 
os esforços dos blocos de coroamento e servir de sustentação para as paredes do Bloco, deverá 
ser executada em concreto armado e conforme projeto. 
 
Reforço da Fundação 
 No Bloco 03 será executado reforço nas fundações indicadas, para tanto ser procedido a 
escavação da área em volta de cada pilar indicado e execução das estacas de reforço e armadura 
do bloco de coroamento no local, a armação deverá ser realizada em volta do bloco de 
coroamento existente, e posterior concretagem. O bloco de coroamento existente não deverá em 
hipótese alguma ser demolido, e não deverá ser executada mais de dois reforços simultâneos 
sem que ocorra cimbramento da região. 
 
Muro de Contenção 
 Deverá ser executado um muro de contenção em bloco de concreto cheio na parede do 
Bloco 01 que faz extrema com a rua e que estará em contato com o barranco. Deverá ser 
executada em toda a sua extensão em contato com o solo, que possui alturas diferentes, e na sua 
parte superior será erguida a alvenaria complementar do bloco 01 em tijolo cerâmico. 
 Toda a extensão do mudo de contenção deverá ser impermeabilizada para evitar 
infiltrações e aparecimento de mofos. 

 

6) ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA 
 
Estrutura Metálica 

Toda estrutura de pilares e vigas serão executadas em estrutura metálica, conforme o 
projeto estrutural. Todo aço será soldado e deverá ser aplicada pintura anticorrosiva. 

Na área do bloco 01 todos os pilares nascerão em fundação. No bloco 03 alguns pilares 
nascerão em fundação e outros pilares metálicos nascerão apoiados nos pilares de concreto 
existentes. Conforme projeto estrutural. 

A estrutura de trama do telhado também será executada em perfis metálicos soldados 
conforme projeto. 

Todo o processo de produção e montagem da estrutura de aço deverá ser executada de 
acordo com as seguintes normas: 
- NB5 – Carregamento em edificações. 
- NBR 8800 – Cálculo e execução de estruturas de aço. 
- NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edificações. 
- NBR 6120 – Cargas para cálculo de estruturas. 
- NBR 5884/6657 – Perfis soldados. 
- NBR 6355-PNB 143 – Perfis em chapa dobrada. 
- AISC 89 – American Institute of Steel Construction. 
- AISI 68 – American Iron and Steel Institute. 
- ASTM – American Society for Testing and Materials. 
- AWS – American Welding Society. 
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Laje 
Será feita laje de forro no pavimento térreo do Bloco 01. Será executada Laje Piso no 

Pavimento Superior do Bloco 03, mas não será executada Laje Forro no Bloco 03. 
Toda laje a ser executada será do tipo Steel Deck, deverá ser montada as formas 

metálicas e também as malhas de tela soldada para evitar tricas e fissuras no concreto. O 
concreto deverá ser usinado com resistência Fck 20 Mpa. 
 
Concreto 
 Todo o concreto utilizado em lajes, pisos, cintas de amarração, estacas e blocos de 
coroamento devem ser do tipo usinado com Fck de 20 e 25Mpa conforme projeto e deverá ser 
vibrado de forma a manter a homogeneidade do material, deverá ser realizado corpos de prova 
para garantir a resistência do concreto e o relatório de rompimento dos corpos de prova poderão 
ser solicitados pela Contratada para conferência. 
 
Rampa de Concreto Armado 
 
 Será executada uma rampa em concreto armado para suavizar a inclinação da rampa de 
acesso a quadra existente. A rampa atual que dá acesso a quadra possui inclinação incompatível 
com o recomendado, portanto será necessário o lançamento, e compactação de solo, até o nível 
desejado, e execução de concreto com altura de 12cm e malha de aço conforme projeto 
estrutural. As laterais da rampa deverão possuir alvenaria para contenção do solo, as paredes 
deverão ser chapiscadas, rebocadas e pintadas. 
 
Escada Auxiliar 
 
 Será executada uma escada em concreto armado para acesso ao piso superior do Bloco 
02. Conforme projeto arquitetônico e Estrutural. Essa escada deverá possuir guarda corpo em 
alvenaria de tijolos com altura de 1,30m. 
 

7) ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 

Alvenarias de Tijolos Cerâmicos 
As paredes de tijolos oito furos – deverão ser assentados com argamassa de cimento, 

areia e cal, podendo ser argamassa industrializada. Os tijolos deverão ser de dimensões 
uniformes, de boa qualidade, perfeitamente cozidos com resistência mecânica e porosidade 
satisfazendo a NBR 7171. A empresa executora deverá apresentar amostras de pelo menos três 
tijolos diferentes, para que a fiscalização faça a escolha do que seja mais apropriado para a obra, 
preferencialmente o de melhor qualidade e de maior espessura quando assentado a chato. Todas 
as paredes deverão estar perfeitamente alinhadas, contra fiadas e aprumadas nas posições e 
espessuras indicadas no projeto. O não atendimento ao acima enunciado implicará na demolição 
e refazimento do painel executado. 
 
Divisórias em Pedras 
 Os banheiros deverão possuir divisórias em pedra de granito cinza andorinha até altura 
de 160cm e largura e posição conforme projeto. 
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8) ESQUADRIAS 
 

PORTAS 
 
Portas do Auditório 

As portas do auditório terão sua estrutura em perfis e fechamento com chapas de 
alumínio conforme detalhe em projeto. Deverão ser colocadas de modo a permitir um perfeito 
funcionamento de todos os seus sistemas de acionamento. As esquadrias deverão vir 
acompanhadas das respectivas ferragens. As concordâncias entre perfis deverão apresentar 
perfeito ajustamento, sem folgas, sem diferenças de nível ou rebarbas nas linhas de junção. 
Todas as esquadrias receberão fundo anti-ferrugem e acabamento em tinta esmalte na cor das 
esquadrias.  
 
Portas Internas 

Tipo semi-ocas chapeadas de compensado com marcos e vistas de madeira maciça 
acabamento pré-lixado, de aspecto uniforme, sem rugosidades, para acabamento com pintura. 
Suas aberturas serão conforme indicadas em projeto, com fechadura tipo cilindro, maçanetas 
tipo alavancas, de acabamento cromado conforme padrão escolhido.  
 
Portas tipo Divisória Leve 

Estas serão utilizadas nas divisórias dos banheiros devendo obedecer às mesmas 
características das portas descritas no item anterior. 
Suas aberturas serão de abrir, em sentido detalhado em projeto, com fechadura tipo cilindro, 
maçanetas tipo alavancas, de acabamento cromado.  

 
A empresa executora deverá apresentar amostras de pelo menos três fechaduras 

diferentes, para que a fiscalização faça a escolha do que seja mais apropriado para a obra e será 
padrão para as demais esquadrias. 
 
JANELAS 
 
Janelas de Aço 

As Janelas devem seguir o padrão do colégio. Janelas em aço basculante com vidro. 
 
Vidros  

Todos os vidros serão do tipo liso transparente, com 4 mm de espessura, sua instalação 
nas esquadrias em ferro será com massa de vidraceiro e nas de alumínio com borrachas 
indicadas pelo fabricante das mesmas. 

 
TABLADO EM MADEIRA 
 

No auditório será construído na área de palco, depósito e hall um tablado em madeira, 
com peças de parajú 12x8 e 8x8, fazendo assim uma base e instalado um piso em lambris de 
madeira. Esse terá um nível acima do nível do auditório de 85 cm. Deverá ser construído dentro 
das normas técnicas e os espaçamentos deverão ser obedecidos. 
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9) COBERTURAS E PROTEÇÕES 

 
Estrutura metálica 

A cobertura terá estrutura de aço obedecendo à disposição indicada nos projetos. 
A estrutura apoia-se em pilares e/ou cintas de amarração com espaçamento entre as 

tesouras definidas em projeto. 
Os chumbadores serão fornecidos pela empresa fabricante da estrutura e a colocação 

será feita pela Contratada para a obra civil, que se responsabilizará pelo nivelamento e locação 
dos mesmos. 

Toda a estrutura deverá receber fundo antiferrugem e após pintura esmalte. 
A contratada deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao 

projeto e à execução da estrutura de aço. 
Será aproveitado a estrutura metálica que está instalada no atual pátio, onde será 

construído o auditório. Será aproveitado os perfis 150x60x20x2,0 que serão aproveitados como 
terças na cobertura do laboratório (terça T1 e T2). 
 
Cobertura em Telha Termoacústica  

Toda a cobertura será executada em telha (termoacústica) sanduíche de duas camadas de 
chapa de aço zincado ondulada espessura 50mm e uma de isopor, de marca conhecida como de 
boa qualidade, pré pintada na cor escolhida pela fiscalização da obra. 

A colocação das telhas, parafusos, arruelas, fitas e acessórios obedecerão integralmente 
às indicações do fabricante. As telhas deverão ser colocadas perfeitamente alinhadas, devendo 
ser tomados cuidados especiais junto aos rufos. 

As cumeeiras, calhas e rufos deverão ser fornecidos pelo mesmo fabricante das telhas 
e fixadas conforme instrução do fabricante. 
 

10) IMPERMEABILIZAÇÃO  
 

Deverá ser realizada a impermeabilização de áreas molhadas e do muro de contenção 
para evitar infiltrações e aparecimento de mofos. 
 

11) PISOS 
 
Contrapiso 

Após concretagem do piso nos locais necessários, deverá ser executado o contrapiso, 
com espessura de 2cm a 4cm, com superfície nivelada e com acabamento para receber piso 
cerâmico ou granilite. 
 
Pisos cerâmicos 

O piso da cozinha e banheiros serão revestidas com cerâmicas 60x60 utilizando 
argamassa industrializada ACl. O material deverá ser cerâmica classe “A” para revestimento de 
pisos dimensões 60x60 preferencialmente nas cores claras tipo branco ou assemelhados, de 
marca reconhecida no mercado como de boa qualidade. 
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Granilite 
Para o piso do Pátio, salas de aula, laboratório, salas administrativas, auditório e da 

escada auxiliar será executado piso em granilite, seguinte os padrões corretos de execução com 
juntas de dilatação 1,0mx1,0m. 
 

12) REVESTIMENTOS 
 

Chapisco  
Receberão chapisco todas as paredes internas e externas dos blocos a serem acrescidas. 

 
Emboço 

Receberão emboço todas as paredes internas dos banheiros, até a altura de 160cm onde 
irão receber revestimento cerâmico, assim como as paredes dos laboratórios acima das bancadas 
até a altura de 120cm acima da bancada onde irão receber revestimento cerâmico. 

 
Reboco 

Receberão reboco fino em camada única todas as paredes internas e externas que não 
serão revestidas com cerâmica, todo o reboco deverá estar alinhado, no prumo e no esquadro, 
seguindo a mais perfeita execução, de forma que não apresente buracos, trincas e fissuras. O 
reboco deverá apresentar boa qualidade para posterior emassamento. 
 
Azulejos 

As paredes internas dos banheiros serão revestidas até a altura de 160cm, e as paredes 
acima das bancadas do laboratório até a altura de 120cm, estas serão revestidas com cerâmicas 
40x40, utilizando argamassa industrializada ACl. O material deverá ser cerâmica classe “A” 
para revestimento de paredes dimensões 40x40 preferencialmente nas cores claras tipo branco 
ou assemelhados, de marca reconhecida no mercado como de boa qualidade. A empresa 
executora deverá apresentar amostras de pelo menos três pisos e marcas diferentes, para que a 
fiscalização faça a escolha do que seja mais apropriado para a obra. Para o assentamento as 
paredes deverão estar pré-regularizadas com chapisco e emboço, deverá ser utilizado argamassa 
colante de boa qualidade e obedecer às especificações do fabricante, usar espaçadores plásticos 
para garantir o alinhamento das juntas que deverão ser de 3 mm; preenchidas com rejunte. 
 

13) FORROS 
 

Deverá ser executado Forro de Gesso estruturado em toda área interna coberta do Bloco 
01 e da parte superior do Bloco 03. Também deverá ser executado forro em todo Pátio Coberto, 
na parte térrea do Bloco 03. 
 

14) MARCENARIA E SERRALHERIA 
 
 Deverá ser executado corrimão simples, pintado com tinta esmalte, em tubo galvanizado 
1 ½” nas escadas, nos dois lados de cada lance, com dimensões e alturas conforme projeto. 
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15) PINTURAS 
 
Emassamento  
 Todas as paredes internas do Bloco 01 que forem rebocadas serão emassadas, sendo as 
paredes internas emassadas com massa corrida PVA, os Forros de Gesso deverão ser emassados 
com massa corrida para perfeito nivelamento da superfície. 
 
Selador e Tinta Acrílica 

As paredes internas em alvenaria receberão a aplicação de selador e após tinta acrílica 
de marca reconhecida no mercado como de boa qualidade, na cor a ser escolhida pela 
fiscalização da obra. Fazer a pintura de acabamento, com controle de qualidade quanto ao 
cobrimento, aplicando tantas demãos quantas necessárias, sendo no mínimo três. 

Em todas as paredes externas deverá ser realizada a pintura das faixas da Polícia Militar 
nas cores azul, amarelo e vermelho conforme instrução da CONTRATADA, respeitando as 
alturas e dimensões do padrão da Polícia Militar de Minas Gerais. 
 
Tinta à base de esmalte 

Receberão este acabamento os elementos em ferro e esquadrias em madeira. Fazer a 
pintura de acabamento, com controle de qualidade quanto ao cobrimento, aplicando tantas 
demãos quantas necessárias, sendo no mínimo três. 

 
16) LOUÇAS E METAIS 

 
Bojo em Aço Inox 
 Serão instaladas cubas em aço inox do tipo embutir nas bancadas do laboratório, que 
deverão possuir válvula de metal e sifão de metal tipo copo com acabamento cromado. 
 
Cubas 
 Serão instaladas cubas de louça do tipo embutir, formato oval, na cor branca, dimensões 
aproximadas de 33x47cm, nas bancadas dos banheiros que deverão possuir válvula de metal e 
sifão de metal tipo copo com acabamento cromado e engate flexível metálico. 

Serão instalados lavatórios de louça suspenso nos banheiros PCD que deverão possuir 
válvula de metal e sifão de metal tipo copo com acabamento cromado e engate flexível 
metálico. 
 
Torneiras 

Serão metálicas e cromadas, com acionamento por pressão com regulagem de fluxo de 
água, de marca reconhecida como de qualidade superior no mercado da construção civil (1ª 
linha). A empresa executora deverá apresentar amostras de pelo menos três modelos e marcas 
diferentes, para que a fiscalização faça a escolha do que seja mais apropriado para a obra. 
 Todas as torneiras dos banheiros serão metálicas do tipo bancada, ligados por engate 
flexível metálico. 

Todas as torneiras dos banheiros PCD serão metálicas do tipo bancada, ligados por 
engate flexível metálico, e modelo compatível para fácil abertura e fechamento, apropriadas 
para banheiros PCD. 
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Todas as torneiras das cubas inox do laboratório serão metálicas do tipo parede. 
 
Bacia Sanitária 

Serão instaladas nas quantidades e posições conforme projeto, todos na cor branca, tipo 
convencional de marca reconhecida como de qualidade superior no mercado da construção civil 
(1ª linha). As bacias sanitárias terão os tubos de saída de esgoto na bitola 100mm para 
acoplamento na louça. O assentamento das bacias será feito com anel de vedação com guia e 
fixados com parafusos específicos para louças sanitárias. 

O sistema de descarga será de válvula de descarga. O registro acionador ficará na 
parede e centralizado com o eixo da bacia.  

Todos os aparelhos e acessórios para Portadores de Necessidades Especiais deverão ser 
instalados respeitando as prescrições da NBR9050. 

Deverão ser colocadas de forma que a tampa, quando erguida, tenha o ângulo necessário 
para manter-se na posição aberta. Após a fixação da louça, arrematar as juntas com mesmo 
material do rejunte do piso. 
 
Mictórios 

Os mictórios serão de louça branca, de marca reconhecida como de qualidade superior 
no mercado da construção civil (1ª linha) com sifão flexível cromado integrado e válvula de 
descarga para mictório tipo Eco. 
Chuveiro  
 Todos os chuveiros serão elétricos, deverão ser instalados nas posições especificadas em 
projeto com braço cromado. 
 
Assento plástico 

Instalar em cada vaso sanitário um assento plástico duplo na mesma cor da louça. 
Nas bacias sanitárias para PCD, utilizar assento, respeitando as prescrições s da 

NBR9050. 
 
Papeleiras 

Uma papeleira para cada bacia sanitária, do tipo metálico cromado, com tampa, fixar em 
local de fácil manuseio pelo usuário, com parafusos e buchas plásticas, posicionando os 
parafusos preferencialmente nas juntas dos azulejos. 
 
Barras de apoio 

Serão metálicas, cromadas, de dimensões 80cm e fixadas na posição adequada 
conforme norma técnica da ABNT, nos dois sanitários destinados a pessoas portadoras de 
necessidades especiais. 
 

17) BANCADAS E PRATELEIRAS 
 

Bancada em Granito  
Instalados nos banheiros, bancadas em granito na cor a ser escolhida pela fiscalização. 

Os tampos serão providos de rodapé junto da parede, saia na frente e lateral, de forma a ocultar 
a cuba e o sistema de apoio e fixação que será em estrutura de ferro reforçada com mãos 
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francesas. As bordas externas, ou seja aquelas que não encostam nas paredes, deverão estar 
providas de saliências (bordas) na parte superior do tampo, que poderá ser o prolongamento da 
saia, feito com até 2 cm de saliência acima do nível do tampo.  
Obs: Os tampos deverão ter um furo no centro, entre as cubas posicionadas o mais próximo da 
porta de saída do banheiro, o sistema será utilizado pela escola e se refere a lixeira que será 
posta embaixo do furo. 
 
Peitoril em Granito 
 Em todas as janelas instaladas será executado peitoril em granito, com comprimento em 
toda extensão da janela e ultrapassando em 2cm dentro da parede de cada lado.  

Os peitoris deverão possuir largura superior a largura da parede, ultrapassando 2,5cm do 
lado de fora e 0,5cm do lado de dentro da edificação. Do lado de fora deverá ainda possuir friso 
na parte inferior, e também acabamento polido nos lados aparentes. 

 

18) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
Cabos 

Os cabos e fios serão em cobre com isolamento anti-chama nas bitolas indicadas, 
utilizando-se fios de cores diferentes para fase, retorno, neutro e terra, mantendo-se sempre as 
cores conforme a finalidade de uso. 
 
Caixas de Passagem 

As caixas de passagem e derivação para a fiação, bem como para os pontos de tomadas 
e interruptores, serão de PVC, de boa qualidade, para que não amassem ao serem embutidas nas 
paredes, e seus pontos para fixação dos parafusos dos interruptores e tomadas não sejam 
inutilizados. 
Obs: Deverá ser observado o prumo das paredes antes das caixas serem chumbadas para que 
sejam instaladas na posição correta. 
 
Tomadas e Interruptores 

Serão com espelhos na cor branca, de padrão normal, em material normatizado, ou seja, 
todas as tomadas deverão ter ligação e espera para pino terra. 
 
Eletrodutos 

Serão em mangueiras flexíveis, em PVC, embutidos nas paredes, lajes e forros. Os 
pontos de transição entre diferentes tipos de eletrodutos serão sempre com caixas de passagem e 
derivação, estas também embutidas nas paredes, lajes e forros. 

Em alguns pontos serão necessários eletrodutos rígidos, conforme especificado em 
projeto. 
 
Sistema de Iluminação 

Serão utilizadas Luminárias Tubulares de LED 2 x 18w: Nas posições indicadas no 
projeto, providas de luminárias de embutir em forro do tipo comercial, na cor branca. 
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Quadro de distribuição:  
Instalar as QDCs, conforme indicado em projeto, com espaço para reserva, para 

eventuais ampliações. Serão em PVC na cor branca do tipo de embutir. 
 

Disjuntores 
Serão usados disjuntores tipo Din de acionamento macio e leve, cada disjuntor deverá 

ter a identificação dos compartimentos que abastece marcados na QDC. 
 
19) INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA 

 
Será instalado Rede Lógica de Cabos de Dados e Internet em todo Prédio do 

Laboratório (Bloco 01) e no Pavimento Superior do Bloco 03 para atender as salas de 
professores, laboratório multiuso, salas administrativas, auditório e outros. 

Os cabos de dados deverão ser conduzidos por eletrocalhas, e gerenciados por racks e 
switchs. As eletrocalhas devem ser utilizadas somente para passagens de equipamentos da rede 
lógica e telefônica, não sendo permitida a utilização para passagem de cabos de energia. 

As instalações deverão seguir as orientações do Projeto. 
 
20) SONORIZAÇÃO 

 
 O projeto de sonorização contempla os espaços do Pátio Coberto no térreo do Bloco 03 
e no Auditório, no pavimento superior do Bloco 03.  
 No Pátio Coberto do Térreo serão instaladas caixas de som nos pilares, que deverão ser 
fixadas na altura de 300cm e caixa de equalização e controle no Palco, conforme projeto. 

No Auditório do Pavimento Superior serão instaladas caixas de som nas paredes, que 
deverão ser fixadas na altura de 300cm e caixa de equalização e controle na sala de controle, 
conforme projeto. 
 
21) INSTALAÇÕES DE SPDA 

 
Deverá ser executada instalações de SPDA em toda área do colégio, inclusive nos 

blocos onde não haverá reformas e ampliações, conforme especificado em projeto. 
 As instalações serão feitas por malhas de cobre aterradas com hastes conforme projeto. 
 
22) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

 
Tubulação para Esgoto 

Tubos e conexões rede interna: A rede será com tubos e conexões de PVC com juntas 
soldáveis, branco, tipo esgoto, classe A nas bitolas indicadas em projeto. 

Tubos e conexões rede externa: A rede será com tubos e conexões de PVC com juntas 
soldáveis, nas bitolas indicadas em projeto, ficarão abaixo do nível do solo a uma profundidade 
de aproximadamente 30cm, até seguirem ao centro de tratamento. 

OBS: As instalações de esgoto Sanitário visam dar escoamento às águas servidas, 
levando-se em conta o traçado e dimensionamento, o rápido escoamento dos despejos e a 
perfeita vedação dos gases das tubulações. 

As tubulações não poderão sofrer esforços decorrentes de deformações estruturais. 
Não deverá ser utilizado fogo para curvar ou abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas 

deverão ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. Durante a execução e até a 
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montagem dos aparelhos as extremidades livres deverão ser vedadas com plugues, tampões ou 
caps, não sendo permitido qualquer outro tipo de vedação. 

As Colunas de ventilação serão de tubo de PVC rígido, ligadas ao ramal de esgoto, 
através de junção e joelhos, com diâmetros indicados em projeto O tubo ventilador deverá ser 
prolongado, no mínimo, 30 cm acima do telhado, com colocação de terminal de ventilação na 
sua extremidade. A passagem do tubo na telha deverá ser convenientemente calafetada. 

 
Tubulação de PVC Soldável 

Todos os tubos e conexões deverão ser de marca reconhecida no mercado como de 1º 
linha. 

Entrada de água, barrilete serão em tubos de PVC rígido 32 mm, com junta soldável 
(marrom). As conexões serão do tipo soldadas ao longo dos ramais e mista (com bolsa e rosca 
metálica) nos pontos de saída de água. 

Barrilete de distribuição: Será feita uma distribuição do reservatório através de uma 
rede com tubos e conexões de bitolas indicadas em projeto, até os pontos de consumo. CAF’s 
(colunas de água fria): Serão em PVC e deverão ser instaladas de acordo com o projeto, 
obedecendo-se os dimensionamentos. As CAF’s sobem embutidas nas alvenarias e serão 
providas de registros de gaveta. 

Ramais e sub-ramais: A distribuição das redes internas deverá ser realizada conforme 
projeto, nas bitolas indicadas, que identificam traçados e diâmetros mínimos das canalizações. 
Em todos os ramais deverão ser instalados registros de gaveta, nos locais indicados nos 
isométricos. Todas as canalizações de água deverão ser embutidas nas alvenarias. 
 
Registros e Válvulas 

Cada compartimento que for abastecido com água fria recebera um registro de gaveta, 
com canopla cromada, de marca reconhecida como de qualidade superior no mercado da 
construção civil (1ª linha). A empresa executora deverá apresentar amostras de pelo menos três 
modelos e marcas diferentes, para que a fiscalização faça a escolha do que seja mais apropriado 
para a obra. 
 
Caixa Sifonada e Ralo em PVC 

As Caixas sifonadas serão de PVC rígido, dotadas de dispositivo de inspeção, com 
grelha cromada redonda e dimensões indicadas em projeto. 
 
Grelha Metálica 
 Será instalado grelha metálica para os ralos de escoamento de água. 
 
Caixas de Inspeções em Alvenaria 

Serão com dimensão interna mínima de 60cmx60cm e 100cmx100cm em tijolos 
maciços, rebocadas internamente, com cantos arredondados, com tampa de concreto pré 
moldada, lacrada com argamassa de cal e areia, seguindo a tubulação, na bitola 100 mm 
finalizando a rede de esgoto, conforme as normas do sistema de tratamentos exigido 
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23) DRENAGEM 
 

Os Condutores horizontais serão em concreto, localizadas no piso, com dimensões 
indicados em planta, que fazem a ligação entre as caixas de inspeção para conduzir o esgoto 
pluvial. Todas as canaletas de drenagem deverão possuir grelha metálica niveladas com o piso, 
de forma a não possuir quaisquer desníveis que possam servir de obstáculo para os usuários. 

As Caixas de inspeção pluvial serão de alvenaria de tijolos, revestidas internamente com 
argamassa de cimento e areia (1:3), com cimento alisado a colher e com adição de aditivo 
impermeabilizante tipo Sika 1 ou similar. 

Terão o fundo arrematado com meia calha de alvenaria, fazendo a concordância dos 
fluxos de entrada e saída, a fim de evitar a deposição de detritos. Terão tampa de concreto. As 
caixas de inspeção terão a forma retangular, com dimensões mínimas de 60X60cm com 
profundidade máxima de 0,80 m. As distâncias máximas entre CI serão de 20 metros.  
 
24) PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 
Os equipamentos de Combate e Prevenção à Incêndio e Pânico deverão ser instalados 

conforme orientação em projeto. 
Serão instalados hidrantes, extintores, placas de sinalização e orientação, alarme de 

incêndio, luminárias de emergência e bomba de incêndio. 
A empresa contratada deverá ter cadastro junto ao Corpo de Bombeiros para execução 

de instalação de hidrantes. 
Será executado um abrigo para cilindro de gás com tubulações que forneçam o gás 

encanado para os pontos de utilização na cozinha. A empresa contratada deverá apresentar 
Laudo de Estanqueidade da tubulação da Central de Gás (GLP – Gás Liquefeito de Petróleo). 
 
25) VIDROS E ESPELHOS 

 
Espelhos de Banheiros 

Instalar espelhos, em cada um dos banheiros, com dimensões de largura que cubra a 
extensão das bancadas, e com altura de 90 cm, centralizado quanto a largura. 
 
26) EQUIPAMENTOS 

 
Elevador 
 Sua instalação e as suas dimensões deverão obedecer ao que recomenda o fabricante do 
modelo escolhido, podendo ser orientado pelo projeto em anexo. 

A altura será igual à do prédio, com 2 duas paradas, pavimento térreo e pavimento 
superior. A fiscalização da obra acompanhará e prestará assessoria à contratante para escolha da 
empresa que vier a fornecer o elevador, com análise de propostas e do tipo de equipamento que 
seja adequado às nossas necessidades, bem como a forma de contratação de manutenção. 

Impermeabilização: A laje do fundo do poço do elevador e as paredes até o nível que 
estejam em contato com aterro receberão tratamento impermeabilizante para evitar se a 
infiltração de umidade.  

Pisos: O fundo do poço do elevador haverá poço de para-choque com 110cm de 
profundidade do piso acabado da primeira parada até a base do poço de molas. 
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Arremate de piso: Nas posições de entrada das portas de elevadores serão colocados 
arremates do mesmo piso cerâmico dos corredores. 

Instalações elétricas: O comando elétrico ficará em local a ser especificado pela 
empresa fornecedora do equipamento. A alimentação será feita diretamente do transformador, 
em cabo elétrico embutido em tubulação subterrânea até a torre, e desta por dentro da mesma 
até a casa de máquinas. 

Revestimentos: A casa de máquinas, o poço e as paredes internas onde será instalado o 
elevador deverá ser feito o chapisco e reboco, seguidos de uma mão de tinta acrílica branca. 

Observação: a empresa executora deverá obedecer às exigências necessárias da empresa 
contratada para a instalação do elevador. 
 
27) LIMPEZA DA OBRA 

 
A obra deverá ser entregue limpa, a empresa deverá retirar as sobras de materiais, restos 

de construção e qualquer entulho. Limpar paredes, pisos, vidros e demais elementos, de forma 
que após concluída, a edificação ofereça condições de ocupação imediata. Retirar todos os 
equipamentos e ferramentas da empresa, e também toda estrutura do canteiro de obras montado. 
Entregar as chaves de todas as portas em chaveiros individualizados com identificação. 

 

28) TRANSPORTES 
 

Todos dos dejetos da obra e entulhos deverão ser removidos e destinados a locais 
adequados e credenciados pela Prefeitura. 
 

29) ENTREGA DA OBRA 
 
Com todos os elementos construtivos em perfeito funcionamento. Documentação: 

Habite-se da Prefeitura Municipal e CND do INSS. 
 

30) OBSERVAÇÕES 
 

Os projetos estão registrados no CREA-MG sob as ART’s n°: 
Projetos Arquitetônico, Estrutural, Hidrossanitário e Incêndio: MG20220865793 e 

MG20220867760. 
Projetos Elétrico, Cabeamento Estruturado, SPDA, Sonorização e Climatização: 

MG20220867641. 
    

 Teófilo Otoni/MG, 28 de março de 2022. 
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Eduardo Cavalcante Pereira Sathler 

Engº Civil/Segurança Crea-MG 61.420/D 


