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1. APRESENTAÇÃO 

A Construção do Prédio do Centro de Pesquisa e de Reabilitação da Ictiofauna 

Pantaneira, com área total construída de 21.853,20 m² (vinte e um mil oitocentos e 

cinquenta e três metros quadrados e vinte centímetros quadrados) foi projetado com 

laboratórios, auditório, bibliotecas, museu interativo, restaurante e 32 unidades de 

aquários, reservatórios de abastecimento e tratamento, somando mais de 6 milhões de 

litros de água doce, se caracterizando entre os maiores Aquário de Água Doce do Mundo. 

Possui características Educativa, Científica, Turística, Cultural e Social.  

Obra: Finalização da construção do Prédio do Centro de Pesquisa e Reabilitação da 
Ictiofauna Pantaneira e Aquário do Pantanal 

Local: Parque das Nações Indígenas, Campo Grande / MS 

1° Pavimento – Entrada Nível 101,00 
1 Esplanada de Acesso  
2 Hall de Entrada e Saída  
3 Bilheteria, Informações, Hall e Guarda Volume  
4 Sanitários Masc. e Fem. (PNE) 
5 Auditório  
6 Lojas  
7 Biblioteca Física e Digital 
8 Espaço de Exposição 

2° Pavimento – Mezanino Nível 97,65  
9 Administração, Diretoria e Finanças  

10 Sanitários 
11 Circulação 
12 Refeitório/Cozinha  
13 Salas de aula  
14 Laboratórios:  
15 Conservação de Invertebrados  
16 Análises Moleculares  
17 Ecologia e Manejo de Peixes  
18 Biologia e Ecologia de Plantas Aquáticas  
19 Comportamento de Peixes  

3° Pavimento – Aquários / Entrada dos Técnico 94,30 
20 Acesso / Pátio  
21 Cabine Primária  
22 Almoxarifado  
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23 Quarentena  
24 Biotério  
25 Lavanderia  
26 Lixos  
27 Segurança  
28 Sala Técnica  
29 Sanitários Serviço  
30 Administração Cientifica / Salas de aula  
31 Sanitários Salas de aula  
32 Laboratório  
33 Sanitário Público / PNE  
34 Controle / Corredor  
35 Cozinha Restaurante 
36 Restaurante  
37 Circulação geral / Área técnica  
38 Museografia  
39 Saguão Inferior  
40 Escadaria  
41 Circuito dos Aquários  
42 Jardim Descoberto 

4° Pavimento – Suporte a Vida / Vestiários 90,95 - 90,50 
43 Galeria Técnica  
44 Espaço para Caixa D’água  
45 Sanitários  
46 Sala de Equipamento de Mergulho  
47 Sala de Limpeza de Equipamentos  
48 Circulação Técnica 2  
49 Sala Técnica  
50 Hall de Serviço  
51 Cozinha preparo de Alimento dos Animais 
52 Departamento de Alimentos  
53 Câmara Frigorífica  
54 Necropsia  
55 Ambulatório  
56 Cirurgia  
57 Escritório Veterinário  
58 Chefia de Governança  
59 Governança  
60 Vestiários de Funcionários  
61 Vestiários Terceirizados 
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62 Circuito de Suporte a vida 
63 Geradores de Ozonio 
64 Sopradores de ar 
65 Acesso tanque de abastecimento 
66 Acesso tanque de descarte 

5° Pavimento – Passarela Externa 88,15 
67 Galeria Técnica  
68 Passarela  
69 Circulação 

6° Pavimento – Infraestrutura de Apoio 85,35 
70 Circulação de serviço  
71 Depósito  
72 Sanitários  
73 Estacionamento  
74 Escritório de Manutenção  
75 Depósito de Peças e Equipamentos  

76 Oficina de Manutenção 
 

2. OBJETO 

O presente Memorial Descritivo tem o objetivo de estabelecer os procedimentos para 

execução dos serviços de Conclusão dos serviços da Parte Civil, Instalações 

Hidrossanitários, Incêndio do Centro de Pesquisa e Reabilitação da Ictiofauna Pantaneira 

e Aquário, situado no Parque das Nações Indígenas em Campo Grande/MS, contidos nos 

diversos documentos técnicos, apresentados a seguir e, que se destinam à caracterização 

do empreendimento como um todo, em suas especificações técnicas. 

3. DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO 

Este memorial é complementado pelos documentos contidos na Lista de Documentos 

LD-102/2020_R0 anexo a este memorial. 

4. NORMAS GERAIS 

a) Os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e 

obedecerem ao presente memorial, projeto arquitetônico e as normas da ABNT, na falta 

destes ter suas características reconhecidas pela Fiscalização da AGESUL-MS; 
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b) Serão atendidas todas as especificações da NBR – 9050, no que diz respeito à 

acessibilidade dos portadores de Necessidades Especiais; 

c) A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos em sua forma, 

dimensão e concepção arquitetônica e ao presente memorial; 

d) A Empreiteira submeterá a aprovação da Fiscalização por integrantes nomeados pela 

AGESUL-MS amostras de todos os materiais e de todos os serviços a serem 

executados na obra quando solicitado; 

e) Quando necessário, a Fiscalização AGESUL-MS solicitará ensaios, exames e provas 

dos materiais ou serviços os quais serão executados sob o seu controle e verificação. 

f) Em prazo determinado pela Fiscalização, a empreiteira obriga-se a retirar do canteiro 

de obras os materiais porventura impugnados pela Fiscalização, bem como iniciar 

qualquer demolição exigida, correndo por sua conta exclusiva, as despesas 

decorrentes dos referidos demolições e reconstruções; 

g) Fica a critério da Fiscalização por parte da AGESUL-MS impugnar, mandar demolir e 

refazer, qualquer serviço que não obedeça às condições de projeto; 

h) A empreiteira deverá manter dentro da obra o Livro de Obra atualizado com os registros 

dos serviços que permitam o acompanhamento dos serviços pela Fiscalização, tem em 

seu corpo o número de funcionários próprios e terceirizados, equipamentos e 

maquinas utilizados, clima, serviços executados e relatório fotográfico, as 

medições ficam condicionadas a entrega dos Livro de Obra do mês referência. 

i) Toda e qualquer ocorrência dentro do canteiro de obras, será de total responsabilidade 

da Empreiteira e deve ser informada a fiscalização. 

j) Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificações 

Técnicas, códigos, normas, desenhos etc., prevalecerá o critério mais rigoroso, de 

melhor qualidade e eficácia, sendo que as questões remanescentes deverão ser 

apresentadas à Fiscalização, para aprovação por escrito, sempre antes de se iniciar o 

projeto e/ou fabricação de componentes das instalações ou sistema. 
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k) Define-se aqui os materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que 

desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nos 

projetos. O ajuste será realizado mediante análise por parte da Fiscalização e 

autorização por meio de Diário de Obras com sua devida formalização através de 

aditivo. 

l) A mão-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachás. É 

OBRIGATÓRIO o uso de EPI durante a execução dos serviços, sempre de acordo com 

as atividades que estiverem sendo desenvolvidas. O não cumprimento dessa exigência 

poderá acarretar em penalizações à CONTRATADA. 

m) A Construtora planejará e manterá as construções e instalações provisórias que se 

fizerem necessárias para o bom andamento da obra, devendo antes da entrega da 

mesma, retirá-las e recompor as áreas usadas. 

n) Serviços técnicos só serão permitidos a sua execução por profissional habilitado e os 

mesmos deverão estar identificados dentro do canteiro junto aos equipamentos e junto 

a documentação da obra, conforme Normas Reguladoras do MT e/ou procedimento 

encaminhado pela AMBIENTEC, empresa de consultoria para assuntos destinados a 

Segurança no Trabalho e organização do canteiro. 

o) A AGESUL adotará para procedimento de execução de serviços os seguintes modelos: 

 Manual de Obras Públicas – Edificações, Práticas da SEAP: Manual 

Orientativo quanto aos procedimentos executivos, onde estabelece as diretrizes 

gerais para a execução de serviços e obras de construção, complementação, 

reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações 

 IBRAOP – Instituto Brasileiro de Obras Públicas, Orientações Técnicas OT-

IBR. 

 Manual de Auditoria de Obras Públicas e Serviços de Engenharia. 

 Obras Públicas – Recomendações Básicas para Contratação e 

Fiscalização de Obras de Edificações Públicas, Tribunal de Contas da União, 

Anexo I e Anexo II. 
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p) O Plano de Trabalho deverá trazer planos de operação e de logística, inclusive 

condições do terreno para o início das obras, que o CONTRATADO irá utilizar, 

demonstrando as estratégias para atingir os prazos estabelecidos no edital, detalhadas 

em cronogramas das atividades de construção da edificação previstas, quantificando e 

informando os recursos humanos, tecnologias e equipamentos que serão utilizados ao 

longo das etapas da obra. 

     O CONTRATADO deverá tomar por base os relatórios de vistoria dos terrenos, 

disponibilizados para FISCALIZAÇÃO, assim como informações próprias, 

decorrentes de diligências in loco, e apresentar um plano de ação, contemplando 

todas as etapas demandadas e apresentada no Edital. 

5. DESCRIÇÃO 

5.1 Serviços Gerais de Canteiro 

O canteiro de serviços, para efeito deste Memorial, compreende todas as instalações 

provisórias necessárias com a finalidade de garantir condições adequadas de trabalho, 

abrigo, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na 

conclusão da obra. 

O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo 

e incêndio, e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições 

adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros, de acordo com a 

legislação específica em vigor.  

Para atender a legislação vigente quanta as necessidades dos colaboradores, foi 

considerado para os cálculos das instalações capacidade máxima de 180 funcionários 

no canteiro de obras do empreendimento. As dependências constam em planilha e 

deverão ser executadas conforme projetos a serem fornecidos pela Fiscalização. 

Foi considerado a limpeza de todo o canteiro com raspagem superficial e a remoção 

dos troncos das arvores, incluso em planilha a vigilância armada 24 horas no canteiro, 

onde no período diurno empresa fica responsável pela entrada e saída dos funcionários 

dos contratos adjacentes das demais licitações, ficará a encargo da fiscalização apresentar 
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a empresa vencedora deste processo licitatório e a listagem dos funcionários com acesso 

permitido ao canteiro.  

O Canteiro de Obras deverá ser executado, incluindo o fornecimento de materiais, e os 

serviços de limpeza, de terraplanagem e outros que se fizerem necessários para sua 

instalação. Deverá ser previsto a operação e a manutenção durante o todo o período de 

obras. 

 Ferramentas: Deverão ser apropriadas ao uso a que se destinam devendo ser 

retiradas do serviço as ferramentas defeituosas, danificadas ou improvisadas.  

 Diversos: As áreas de trabalho e vias de circulação deverão ser mantidas limpas 

e desimpedidas. Caberá à Empreiteira fornecer no mínimo elementos de 

proteção individual, de uso obrigatório pelos empregados. Tais como: luvas, 

óculos de segurança, luvas de couro ou lona plastificada botas impermeáveis 

para trabalhos em terrenos encharcados, etc...  

 Preposto da Empreiteira: Será mantido pela empreiteira um Engenheiro, com 

autoridade para atuar em nome da Empreiteira, enquanto durarem os trabalhos. 

Este Engenheiro será o preposto da Empreiteira e receberá, em nome desta, as 

instruções e decisões da Fiscalização. 

 Caberá à Empreiteira manter no canteiro, pessoal de obra capacitado e em 

número adequado aos serviços a executar dentro dos prazos fixados no 

cronograma. No caso de a Fiscalização constatar que a qualidade ou a 

quantidade do pessoal não atende ao necessário andamento das obras, a 

Empreiteira será obrigada a substituir ou aumentar sua equipe.  

 Deverá a Empreiteira providenciar, em tempo hábil, a colocação no canteiro dos 

materiais cujo fornecimento é de sua responsabilidade, bem como dos 

equipamentos e suas correspondentes unidades de reserva, em qualidade e 

número suficiente, exigidos pela programação de trabalho.  

 A critério da Fiscalização será obrigada a Empreiteira a suplementar o estoque 

de material e substituir ou aumentar o número de equipamentos. 

 Após o término das obras, a Empreiteira deverá remover todas as instalações e 

construção do canteiro, inclusive, se necessário, recomposição do terreno e 
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compactando todas as escavações executadas, de maneira a reconstruir o 

terreno. 

5.01.01 Mobilização e Canteiro 

Antes de mobilizar o canteiro de obras, a Contratada deverá elaborar os planos 

conforme anexo elabora pela Ambientec, e empregá-lo rigorosamente enquanto durarem 

suas atividades. O documento deverá conter as prescrições da NR-9 e NR-18, devendo 

ser mantido no canteiro, a disposição da Fiscalização e do órgão regional do Ministério do 

Trabalho. 

Ao elaborá-lo, a Contratada deverá obrigatoriamente inserir os seguintes documentos: 

 Memorial sobre as condições e o meio ambiente de trabalho nas atividades e 

operações, levando-se em consideração os riscos de acidentes e de doenças do 

trabalho e suas respectivas medidas preventivas; 

 Projeto de execução de proteções coletivas em conformidade com as etapas de 

execução da obra; 

 Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas; 

 Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT; 

 Layout do canteiro; 

 Programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes, 

doenças do trabalho, e doenças sexualmente transmissíveis, com suas cargas 

horárias. A Contratada apresentará, às suas expensas, proposta de projeto de 

canteiro de obras; terá prazo máximo de 15 dias, devendo ser submetido à 

aprovação da Fiscalização, o qual depois de aprovado poderá ser executado; 

 Segue anexo listagem de procedimentos a serem cumpridos e demais 

informações. 

5.01.02 Tapume (Manutenção) 

A obra deverá ser preservada ao máximo, sendo obrigatório o fechamento da área por 

meio de tapumes onde não houver a previsão da instalação de gradil. 
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Caberá à Contratada a execução desse cercado, com altura mínima de 2,10m em 

relação ao nível do piso, confeccionado com telhas metálicas, resistente a impactos, fixado 

ao solo de forma resistente, e pintado nas cores serem posteriormente designadas pela 

Fiscalização. 

O tapume deverá conter acesso para pedestres (0,80 x 2,10 m), e abertura para 

circulação de veículos (4,00 x 2,50 m), os quais deverão estar devidamente sinalizados, e 

dispostos conforme projeto de canteiro de obras aprovado pela Fiscalização. 

5.01.03 Instalações Canteiro 

A Contratada, em proposta de canteiro de serviços deverá prever as seguintes 

unidades básicas: 

a) Sanitários, Almoxarifado, Refeitórios - Os abrigos considerados em planilha deverão 

ser executados com containers para os sanitários que, serão posicionados a uma 

distância de 5 metros, este vão deverá ser coberto, nos espaços entre eles serão 

locados os vestiários, almoxarifados, com devida estrutura de fechamento lateral e 

instalações elétricas. Os espaços podem ser utilizados para demais usos. 

b) Os containers destinados as áreas administrativas deverão ficar separados, 

posicionados de mesma forma a casa 5 metros e com cobertura metálica, ficando 

espaço de descanso entre os mesmos, com bebedouros. 

c) Deverá ser executado com auxílio de equipamentos mecânicos o nivelamento do 

platô para acomodar os containers, espalhamento de brita nos espaços de vivencia 

e bica corrida nos locais de trafego de veículos e calçada no entorno, com 

iluminação e instalações hidráulicas coletivas. 

d) O canteiro conta com duas entradas de energia – 01-) 220v/380 e 02-)127/220, 

sendo o primeiro para o canteiro operacional, e o segundo especifico para setor 

administrativo, deverá ser executado com cabos quadruplex de alumínio 2 awg para 

rede externa de alimentação, iluminação e alimentação dos robôs. 

e) Para parte interna utilizar cabos pp 16mm² e 4 mm² para alimentação dos robôs 

para os circuitos de alimentação. 
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f) A entrada de água do canteiro para testes será utilizada do parque das nações, 

porem para uso diário deverá providenciar instalação provisória, assim como rede 

de esgoto, toda linha do canteiro será interligada na rede coletora existente 

conforme projeto.   

g) Compreenderá o fornecimento de energia elétrica para a ligação de todos os 

equipamentos necessários ao andamento dos trabalhos, bem como as ligações 

para coleta e correta disposição do esgoto, abastecimento de água para consumo 

nas atividades da obra, e água potável para o consumo humano. 

h) A ligação provisória de energia elétrica no canteiro obedecerá, rigorosamente, às 

prescrições e legislações pertinentes ao Estado do Mato Grosso do Sul e à cidade 

de Campo Grande. 

i) A fiação aérea, em locais descobertos, será instalada a uma altura mínima de 3 m, 

evitando-se as áreas onde for prevista a movimentação de guindastes, gruas, 

caminhões betoneira, etc. Quando essas áreas não puderem ser evitadas, serão 

fixadas barreiras horizontais, com altura inferior ao nível da fiação. 

j) Refeitório será de uso comum no piso nível 94,30 no estacionamento do 

empreendimento, área coberta e com piso de concreto polido. Área ventilada e 

protegida das intempéries. 

k) Deverá a empresa sinalizar o canteiro e manter isolado com telas e onde necessário 

com tapumes, evitando o fluxo de colaboradores em áreas externas. 

5.2 Demolição e Retirada 

Os trabalhos a serem realizados devem obedecer às normas em vigência e ter o 

cuidado para não danificar outros serviços existente e não deve ser nocivo a estrutura ou 

a nenhuma etapa construtiva. 

Devem ser apresentados a fiscalização plano de trabalho diário ou semanal contendo 

o procedimento e os equipamentos utilizados, a realização sem a aprovação da 

fiscalização implica em grave falha podendo estar sujeitas as punições cabíveis. 

Deve utilizar apenas equipamentos leves no caso de utilização de rompedores 

pneumáticos, e as retiradas devem ser com cuidado para posterior reutilização. 
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Para composição da planilha em alguns cenários foram considerados os piores casos 

(que seria a demolição), uma vez que não foram realizados testes para recuperação dos 

mesmos, sendo assim todas as definições de demolição serão tomadas em conjunto entre 

os órgãos de controle, a fiscalização e a empreiteira. 

Todos os resíduos oriundos de demolição devem ser descartados em local adequado, 

e devera sem apresentado a Agesul o PGRCC, além das certificações das empresas 

responsáveis pelo transporte, carga/descarga e dos locais de descarte. 

5.2.1 Demolição de Alvenaria 

Deverá ser executado com equipamento manual e com técnicas que recorrem a força 

braçal com uso de maretas, picareta, serra. 

Os serviços foram considerados para atender as alterações do projeto arquitetônico 

entregue pelo Arquiteto Ruy Ohtake. 

  

Figura 01 – Demolição Alvenaria Figura 02 – Demolição Alvenaria 
 

5.2.2 Demolição de Concreto 

Deverá ser executado com equipamento manual e com técnicas que recorrem a força 

braçal com uso de maretas, picareta e serra. Poderá considerar a utilização de martelete 

elétrico de pequeno porte de modo que seja utilizado conforme recomendações de norma, 

sempre em 45° e tomando cuidado com as demais estruturas. 

Os colaboradores deverão estar cientes do procedimento e estar de posse de todos os 

EPI necessários. 
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Os serviços foram considerados para correção nos serviços, como reparos em pisos 

de concreto de acabamento polido, retirada de concreto para instalação de 

impermeabilização em lajes com regularização de concreto, demolição de piso em 

concreto para passagem de tubulação de drenagem/esgoto e adequação de demais 

serviços. 

  

Figura 03 – Demolição Concreto Figura 04 – Demolição Concreto 

 

5.2.3 Demolição de Piso Cerâmico / Granito 

Deverá ser executado com equipamento manual e com técnicas que recorrem a força 

braçal com uso de maretas, picareta, serra, sendo retirados com cuidado visando a 

reutilização das peças. 

Os colaboradores deverão estar cientes do procedimento e estar de posse de todos os 

EPI necessários. 

  

Figura 05 – Demolição Piso Figura 06 – Demolição Piso 
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Serviços considerados para retirada de peças danificadas ou que a fiscalização em sua 

análise verificou que, as peças devido ao tempo sem manutenção encontram-se 

inadequada para uso, pois perdeu suas propriedades visuais e integridade dos materiais. 

  

Figura 07 – Demolição Granito Figura 08 – Demolição Granito 

 

5.2.4 Demolição de Manta de Impermeabilização 

Deverá ser executado com equipamento manual e com técnicas que recorrem a força 

braçal, sendo retirados com cuidado. 

Quando realizadas inspeções sob as laje, foram encontrados diversos pontos de 

calcinação e pontos de umidade (imagens abaixo) decorrentes de falhas na 

impermeabilização, uma vez que o serviço de impermeabilização foi executado a mais de 

5 anos e estudos comprovam que, entre 5 a 10 anos é o tempo de vida útil, pois com o 

tempo ela perde flexibilidade ficando quebradiça. 

Por falta de dados mais concretos, a identificação dos pontos de infiltração deverá ser 

realizado o serviço sob a orientação da fiscalização, podendo reduzir a área considerada. 
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Figura 09 – Demolição Manta (calcinação) Figura 10 – Demolição Manta (calcinação) 

 

5.2.5 Demolição de Forro de Gesso / Retirada de Instalação Sanitárias  

Deverá ser executado com equipamento manual e com técnicas que recorrem a força 

braçal, sendo retirados com cuidado utilizando andaimes e os descartes em locais com 

habilitação pelos órgãos de controle. 

  

Figura 11 – Demolição Forro Figura 12 – Demolição Forro 

 

Serviço considerado devido a vários fatores, infiltrações nos tetos do nível 97, (setor 

administrativo, cozinha, laboratório), teto do saguão das escadas rolantes, circuito dos 

aquários, pois além das infiltrações, será revisada a rede de esgoto que apresentou 

vazamentos, reestruturação das instalações elétricas, instalação do sistema de automação 

e revisão do sistema dos drenos da climatização. Além das considerações acima, estamos 

propondo a substituição do forro de gesso em algumas áreas por forro removível, pois se 

apresentou o mais adequado e vantajoso nas  futuras manutenções. 
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Figura 13 – Demolição Forro (Retirar tubulação) Figura 14 – Demolição Forro (Retirar Tubulação) 

 

5.2.6 Retiradas de Louças / Esquadrias / Deck  

Deverá ser executado com equipamento manual e com técnicas que recorrem a força 

braçal com uso de maretas, picareta, serra, sendo retirados com cuidado visando a 

reutilização das peças. 

  

Figura 15 – Demolição Deck (Montante está solto) Figura 16 – Demolição Deck (Montante está solto) 
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Figura 17 – Retirada Esquadria (soltando) Figura 18 – Retirada Esquadria (soltando) 

 

Quanto ao setor 3, particularmente em se tratando do DECK, deverá sofrer várias 

intervenções. Haverá necessitada de retirada de madeiras do piso para reinstalação das 

instalações elétricas de iluminação, reforço ou substituição ndos pilaretes de inox em sua 

base de fixação. 

5.3 Serviços em Terra 

Qualquer movimento de terra deverá ser executado com rigoroso controle tecnológico, 

a fim de prevenir erosões, assegurar estabilidade.  

Somente é permitido o serviço manual nos casos de pequenos movimentos de terra ou 

se constatada a impossibilidade técnica do serviço mecanizado.  

Deve-se obedecer às cotas e os perfis previstos no Projeto, permitindo facilmente 

escoamento das águas superficiais.  

Os aterros devem ser lançados em camadas de cerca de 20cm (no máximo 30cm) de 

espessura. As camadas devem ser compactadas com auxilio de equipamentos mecânicos 

(sapo ou esteira), estando o material umedecidos e para sua liberação deve seguir as 

orientações da Fiscalização. 
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Figura 19 – Recomposição Aterro Figura 20 – Recomposição Aterro 

 

5.4 Drenagem Interna e Externa 

Para drenagem foi considerado a utilização de caixas de passagem em alvenaria (tijolo 

maciço traço 1:3 com aditivo impermeabilizante, tampa invisível em concreto armado e 

grelha de ferro de 2 cm de largura), a tubulação será em pvc rígido ou flexível corrugado 

do tigre ou similar. 

A drenagem compreende todos os tanques externos, sendo encaminhadas até os PV’s 

ao lado do tanque 08 e do tanque 07.02, e posterior descarte. 

Considerado aquisição e espalhamento de argila nos perímetros em contato com solo 

do tanque 07.01 e 07.02 podendo ser utilizado em outros pontos, com espessura de 20 a 

30 cm e largura de 50 cm por toma extensão das paredes dos tanques em contato com o 

solo, afim de criar uma barreira para auxiliar na captação das aguas provenientes de 

precipitações pluviométricas e irrigação, evitando saturar o solo. 
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Figura 21 – Drenagem Figura 22 – Drenagem 

 

A rede de drenagem externa do prédio está concluída, ficando pendente a interligação 

do sistema de coleta pluvial no córrego, para tal deverá ser construído um gabião com 

muros de pedra e com dissipadores de velocidade, atendendo as normas vigentes e 

especificações de projeto. 

Necessária a instalação das tampas de ferro, além de fazer o rebaixo das tampas dos 

poços de visita no interior e no perímetro externo do empreendimento. 

5.5 Alvenaria 

Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, nas 

dimensões nominais de 110x190x190 mm, classe 10 (resistência mínima à compressão 

na área bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traço1:2:8 

(cimento : cal hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-

se ao final, parede com 11 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos). 

A Contratada deverá observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, 

a fim de proceder à correta locação da alvenaria, bem como seus vãos e shafts. A 

Fiscalização irá conferir todos os painéis de alvenaria levantados, e caso o executado 

apresente discordâncias do projeto fornecido, a Contratada reparará (sem ônus ao 

Contratante) o posicionamento da alvenaria, refazendo todo o serviço. 

Na fixação das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” – 

os quais podem ser barras dobradas em forma de “U”, barras retas, em ambos os casos 
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com diâmetro de 5,0 mm, ou telas de aço galvanizado de malha quadrada 15x15 mm – 

posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda. 

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia 

na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas 

com a utilização de nível de bolha e prumo. 

O encunhamento deve ser feito com tijolos maciços (5x10x20) cm ou “argamassa 

expansiva” própria para esse fim. Quando utilizada deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 

mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente será preenchido 

após 15 dias das paredes executadas. 

Chapisco é uma argamassa de cimento e areia que tem a finalidade de melhorar a 

aderência entre a alvenaria e o emboço. Argamassa de traço 1:3, cimento Portland e areia 

grossa, diâmetro de 3 até 5mm. 

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

deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um acabamento áspero e serão 

aplicados nas paredes (internas e externas), e nos pontos devidamente previstos no 

projeto executivo de arquitetura. 

A Contratada deverá, ao executar os serviços, empregar métodos executivos 

adequados, observando, entre outros: 

Emboço é a camada de regularização de parede, com espessura entre 10 e 20mm, 

constituído por argamassa mista de cimento, cal e areia média (traço 1:2:8 em volume). 

Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente 

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

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

No emboço desempenado a superfície deve ficar regularizada para receber a pintura. 

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

período de aproximadamente 48 horas após sua aplicação.  

Assentar com a argamassa, pequenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face 

aparente a uma distância aproximada de 15mm da base.  

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

extremidades da alvenaria e depois com auxílio do fio prumo, assentar duas taliscas 
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próximo ao piso e depois assentar taliscas intermediárias de modo que a distância entre 

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

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

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

prumadas-guias. 

Quando necessário incorporar do traço aditivos para melhor aderência ou combater 

efeitos de retração nos elementos únicos com áreas superiores a 15 metros quadrados. 

  

Figura 23 – Alvenaria / Reboco Figura 24 – Alvenaria / Reboco 

 

Bloco estrutural 

Assentamento de blocos de concreto em alvenaria para o levante da alvenaria a 

argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos blocos e mantê-

los alinhados por ocasião do assentamento.  

O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. O 

traço deverá ser ajustado, excepcionalmente, observando-se a característica da 

argamassa quanto à trabalhabilidade. 

 - O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos, com os blocos assentados 

sobre uma camada de argamassa, previamente estendida, alinhados pelo seu 

comprimento.  

- Quando os blocos tiverem a face de assentamento vazada, a argamassa para 

assentamento vazada, a argamassa para assentamento da fiada seguinte deverá ser 
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colocada com auxílio de uma régua, com que se cobrirá os furos dos blocos e se impedirá 

que escorra por eles.  

- As nervuras transversais não levarão argamassa. Os blocos da fiada seguinte serão 

assentados, fazendo-se coincidir os furos com os da fiada inferior e tendo cuidado de 

desencontrar a junta vertical, de modo a garantir a amarração dos blocos.  

- Deverá ser utilizado prumo para alinhamento vertical da alvenaria. 

Serviço considerado para execução de abrigo para instalação de pulmão de 

pressurização do sistema de climatização. 

  

Figura 25 – Casa compressor (climatização) Figura 26 – Casa compressor (climatização) 

 
5.6 Impermeabilização 

5.6.1 Semi Flexível 

Utilizado para impermeabilização de subsolos, cortinas, poços de elevadores, muros 

de arrimo, baldrames, paredes internas e externas, pisos frios em contato com o solo, 

reservatório de água potável (não elevado), piscinas em concreto enterradas e estruturas 

sujeitas a infiltração do lençol freático. Indicado como revestimento sobre contra piso antes 

de receber o assentamento de pisos cerâmicos 

Preparação da superfície - O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas 

ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência. Os ninhos e falhas de 

concretagem deverão ser tratados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. 

Umedecer bem a superfície e aplicar as demãos necessárias para cada caso, conforme 

tabela de consumo. As demãos deverão ser aplicadas no sentido cruzado, em camadas 
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uniformes, com intervalos de 2 a 6 horas dependendo da temperatura ambiente até atingir 

o consumo especificado. 

Juntas de concretagem e meias-canas, reforçar com tela de poliéster entre a 1ª e 2ª 

demão. Aguarde a cura do produto por no mínimo 5 dias antes do teste de estanqueidade 

e execução da proteção mecânica. Em ambientes fechados o período mínimo de cura é 

de 7 dias. 

Serviço considera para impermeabilização das caixas “plenum” para climatização no 

pavimento 101,00 acima dos sanitários e da bilheteria/guarda volumes e 

impermeabilização das canaletas da rampa de acesso. 

5.6.2 Manta Asfáltica 

Deverá ser utilizado um produto impermeabilizante pré-fabricada à base de asfalto 

modificado com polímeros e estruturada com polietileno e grande flexibilidade. 

Tratar as trincas e fissuras em estrutura de concreto: Promover a escarificação e 

limpeza das trincas ou fissuras. 

 Aplicar sobre a regularização uma demão com rolo ou trincha e aguardar a 

secagem por no mínimo 6 horas; 

 Alinhar a 1ª manta asfáltica 4mm, de acordo com o esquadro da área, 

procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas; 

 Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da 

1ª manta asfáltica. 

 Nas emendas das mantas, deverá haver sobreposição de 10 cm que receberão 

biselamento para proporcionar perfeita vedação. 

 Executar as mantas na posição horizontal, subindo 10cm na posição vertical. 

 Alinhar e aderir à manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10cm na manta 

aderida na horizontal, conforme detalhe de projeto. 

 Após a colagem da 1ª manta asfáltica, iniciar a aplicação da 2ª manta asfáltica, 

fazendo com que as emendas ou sobreposições de 10cm não coincidam com as 

da 1ª manta asfáltica.  

 A 2ª manta deve ser aplicada no mesmo sentido da 1ª manta. Proceder da 

mesma forma que a aplicação da primeira manta.  
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 Executar as mantas na posição horizontal subindo 10cm na posição vertical.  

 Alinhar e aderir ambas as mantas na vertical descendo e sobrepondo em 10 cm 

na manta aderida na horizontal, conforme detalhe de projeto.  

 As mantas deverão estar aderidas na vertical 30 cm acima do piso acabado. 

Serviço considerado para impermeabilização da esplanada de acesso onde deverá 

ser aplicado em 2 camadas cruzadas, também deverá ser aplicada na cobertura da 

subestação, laje do cambiamento. 

Serviço considera para ser aplicado camada única, na subestação, cambiamento e 

sanitários do pavimento 101. 

5.6.3 Estuque e Hidrofugante 

Hidrofugante à base de silano-siloxano, produto mono componente, disperso em água, 

com elevada penetração, destinado ao tratamento e proteção de estruturas de concreto, 

superfícies de alvenaria e de outros substratos sujeitos à presença de umidade e expostos 

às intempéries. Tratamento superficial contra a penetração de água. Conservação de 

obras em ambientes agressivos, sob a ação de cloretos. 

A aplicação pode ser realizada com rolo, pincel até a saturação do substrato em uma 

ou duas demãos com intervalo mínimo de 4 horas entre demãos. 

Em superfícies de elevada capacidade de absorção, tais como concretos de baixa 

resistência mecânica e tijolos maciços, o produto deve ser aplicado em duas demãos com 

intervalo mínimo de 4 horas entre demãos. 

Serviço considerado para proteção da viga externa no formato de saia que percorre 

todo perímetro do empreendimento. 

Antes deverá ser feita limpeza de superfície com jateamento de água ou areia, 

regularização da laje da saia, aplicação de estuque (areia, cimento, cimento branco, cola 

(sikafix ou similar) e posterior aplicação de hidrogunte (acima descrito). 
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Figura 27 – Aba lateral Figura 28 – Saia Lateral 

 

5.6.4 Elemento Vazado (Cobogó) 

Deverão ser colocados nas aberturas deixadas nas paredes ou nos fechamentos 

laterais de acordo com as dimensões e formas indicadas no projeto executivo. 

Procedimento: 

 - A ligação entre os elementos vazados e parede deverá ser feita com argamassa. - 

Os elementos vazados deverão ser assentados de tal forma que os furos não permitam a 

entrada das águas da chuva para o interior do espaço construído.  

- Para assentamento do elemento vazado a argamassa deverá ser plástica, ter 

consistência para suportar o peso dos elementos vazados e mantê-los alinhados por 

ocasião do assentamento.  

- O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. 

de cimento e três partes de areia média.  

- Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com os 

aglomerantes empregados na fabricação da argamassa e com o elemento vazado.  

- Nos fechamentos laterais ou em aberturas de parede que exijam mais de um elemento 

vazado, estes deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o 

preenchimento do espaço determinado no projeto.  

- Entre dois cantos ou extremos já levantados, esticar-se-á uma linha que servirá como 

guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade de cada fiada.  
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- As juntas de ligação entre elementos vazados e parede deverão ter espessura 2cm. 

Se a largura do elemento vazado não coincidir com a espessura da parede será feito o 

devido arremate de acordo com as indicações detalhadas do projeto. 

Serviço considera para complementação de parede de elemento vazado, nível 85,35 

(laterais passarela de visitação), afim de atender altura especificada em projeto. 

  

Figura 29 – Complemento cobogo Figura 30 – Complemento cobogo 

 

5.7 Esquadrias 

5.7.1 Madeira 

Consiste no fornecimento e instalação de porta de madeira revestida em formica 

texturizada preto fosco de boa qualidade podendo ser reprovadas pela fiscalização senão 

apresentar qualidade compatível com planilha, devem ter bandeiras fixa de mesmo 

material podendo varias de acordo com a altura já laje, incluso a instalação dos acessórios 

fechadura e acabamentos, dobradiças trincos, molas entre outros sincol ou similar. 

Nos modelos especificados devem ter as grelhas de alumínio anodizado em cor preta 

conforme descrito em projeto/planilha. 

-Na execução dos serviços de carpintaria e marcenaria será sempre empregada 

madeira de boa qualidade, que será sempre submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO 

antes da confecção das esquadrias ou demais similares.  

- Toda madeira a ser empregada deverá ser seca, de coloração uniforme, e isenta de 

defeitos que comprometam sua finalidade, como: rachaduras, nós, escoriações, falhas, 

empenamentos, carunchos, cupins, etc. 
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- As esquadrias, quando fechadas, devem garantir perfeita vedação, e quando abertas 

não devem apresentar folgas excessivas no seu sistema de movimentação ou 

deslizamento. 

No levantamento os itens foram divididos em 2 partes, as portas que estão executadas 

passaram por avaliação as que apresentaram alguma patologia que afetou sua 

integridade estrutural foi considerada a substituição apenas das folhas e de alguns 

acessórios, assim como as portas que já estão instalados os batentes, foi considerado 

apenas fornecimento e instalação dos acessórios junto a folha nas especificações 

contidas em planilha. 

  

Figura 31 – Esquadrias de Madeira Figura 32 – Esquadrias de Madeira 

 
5.7.2 Alumínio (Sistema Glazing) 

É um sistema em que o vidro é colado com silicone estrutural nos perfis dos quadros 

de alumínio do sistema de fachada, ficando a estrutura oculta, na face interna. O selante 

se torna elemento estrutural, aderindo aos suportes e transferindo à estrutura metálica as 

cargas aplicadas sobre a fachada. Também assegura estanqueidade, e sua elasticidade 

permite a dilatação e a contração do vidro, sem consequências negativas. 

Com a aplicação do “structural glazing”, as fachadas tornam-se transparentes, com 

o vidro como o elemento definidor da estética. Oferece também melhor desempenho 

térmico e acústico. 

Entretanto, por tratar-se de uma fixação química dos painéis, sejam estes de vidro ou 

de ACM, exige muito mais rigor e cuidado na sua execução, do que se fosse uma fixação 

mecânica do tipo pele de vidro tradicional. 
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Nem todos os selantes de silicone são adequados a esta aplicação. Selantes de silicone 

específicos foram desenvolvidos para atender as necessidades do structural glazing. 

As vistorias são realizadas antes do início da colagem para comprovar que o produto 

está em conformidade com as especificações. 

Parte de uma colagem estrutural em vidro (em que a integridade do sistema depende 

da aderência adequada do selante estrutural ao acabamento), tanto quanto o acabamento 

de anodização e/ou pintura podem ter muitas variações e cada etapa deve ser avaliada 

quanto ao efeito da aderência do selante estrutural. 

Alguns tipos de acabamento podem exigir o uso de produtos de aderência 

especificados pelo fabricante do selante para promover a aderência adequada do selante 

estrutural na superfície. 

Espaçadores são aplicados na superfície onde receberão o selante. Este espaçador 

não deve permitir a aderência do selante e deve se aderente no mínimo em uma das faces 

de apoio. Calços devem ser instalados pontualmente na base dos painéis, para evitar que 

o selante trabalhe em cisalhamento (deformação ou fratura) permanente.  

Deve-se evitar o contato metálico do vidro com o calco da base, com uma guarnição de 

EPDM ou outros produtos equivalentes. 

Para desenvolvimento de uma Fachada Glazing exige alguns cuidados básicos para 

garantir a segurança, a estética e melhor custo benefício. 

 NBR 7199 – “Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil”; 

 NBR 14697 – “Vidro laminado”; 

 NBR 15.575 – “Norma de Desempenho”; 

 NBR 6123 – “Forças devido ao vento em edificações”. 

- Considerar que, para a CF 01 e CF 15 junto a entrega deverá ser entregue projeto de 

detalhamento executivo das esquadrias. Será disponibilizado detalhe arquitetônico ficando 

a cargo da empresa demais detalhes. 

 

5.7.3 Portas de Vidro (Laminado e Temperado) 

- Os vidros deverão satisfazer às normas vigentes e características indicados no projeto 

arquitetônico. 
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- Instalação deverá ser executada por firma especializada. 

- O Vão que vai receber o envidraçamento deverá estar perfeitamente nivelado e aprumado 

e deverá ser rigorosamente medido antes do corte da lâmina de vidro 

-  A chapa de vidro será fixada através de ferragens, cujos detalhes de furação serão 

definidos no projeto. 

- O diâmetro dos furos no vidro deverá ser, no mínimo, igual a espessura da chapa e a 

distância entre as bordas de dois furos ou entre a borda de um furo e a aresta da chapa 

deverá ser no mínimo igual a três vezes a espessura do vidro.  

- A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensão suscetível de 

quebra e deverá ter folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa, cujas distâncias 

deverão obedecer às condições fixadas, conforme NBR vigente. 

5.7.4 Brises (Tela em Alumínio) 

- A estrutura metálica para sustentação deverá ser fixada nos elementos estruturais, 

conforme as posições e espaçamentos indicados em projeto arquitetônico. 

- Os painéis são estruturados lateralmente por perfis de alumínio.  

Para a fixação dos brises à estrutura metálica de sustentação serão: 

 - Os detalhes de ligação (dimensões das chapas, dimensões de furação, diâmetro dos 

furos e especificação dos chumbadores) deverão ser fornecidos pela CONTRATADA para 

análise prévia por parte da FISCALIZAÇÃO. 

- A fixação da estrutura metálica de sustentação deverá ser executada de forma a 

preservar as armaduras dos elementos estruturais. 

- Cuidados especiais deverão ser tomados quando da fixação dos parabolts, tanto no 

que diz respeito a furação da estrutura existente, quanto na colagem dos mesmos. Deverá 

ser consultada a FISCALIZAÇÃO para a aprovação prévia do plano de trabalho proposto 

para a realização destes serviços. 

- Todas as peças da estrutura metálica de sustentação deverão ser pintadas com 

pintura de fundo e acabamento com pintura eletrostática na cor (definida em Projeto). 

- Utilizar porta-painéis em alumínio extrudado e pinos com buchas e arruelas de nylon 

auto lubrificante.  
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- As emendas por meio de parafusos deverão apresentar ajustamento perfeito, sem 

folga, diferenças de nível ou rebarbas nas linhas de junção. 

- Em caso de divergência entre as dimensões contidas em projeto e as medidas in loco, 

deverão sempre ser adotadas a segunda, ou conforme orientação da FISCALIZAÇÃO. 

- O acabamento final dos brises deverá necessariamente obedecer a proposta contida 

no projeto arquitetônico.  

- Processo de transporte, armazenagem e montagem das peças dos brises, afim de 

preservar sua integridade e características originais. 

  

Figura 33 – Brise Figura 34 – Brise 

 

5.7.5 Vidros 

- Os vidros devem ser transparentes, incolor, de faces paralelas e planas. Isento de 

distorções óticas, com espessura uniforme e massa homogênea. 

  Procedimento: 

- Os vidros devem ser isentos de distorções óticas e/ou defeitos de fabricação. Não 

devem apresentar bolhas, cavidade, manchas, deformação de imagem, ranhuras, 

ondulações, empenos, defeitos de corte e outros; 

- Obrigatório o uso de gaxetas ou baguetes para apoio dos vidros, facilitando os 

deslocamentos consequentes da dilatação.  

- Estocagem das chapas de vidro as chapas de vidro devem ser em pilhas apoiadas 

sobre material que não danifique as bordas (borracha, madeira, feltro). 
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- A Instalação deve ser executada de forma a não sujeitar o vidro a esforços 

ocasionados por contrações ou dilatações, resultantes da movimentação dos caixilhos ou 

de deformações devido a flechas dos elementos da estrutura.  

- As chapas de vidro não devem apresentar folga excessiva em relação ao requadro do 

encaixe. 

- Nos casos necessários, os rebaixos dos caixilhos devem ser limpos, lixados e 

pintados, antes da colocação dos vidros. 

- A chapa deve ser assentada em um leito elástico ou de massa; em seguida, executar 

os reforços de fixação. Em nenhuma hipótese o vidro deverá ser apoiado diretamente 

sobre elementos de sustentação.  

- O repouso de placas no leito deverá ser somente sobre dois calços distanciados a um 

terço das extremidades das chapas, entre o vidro e a esquadria deverão ser previstas 

folgas de 3 a 5 mm para absorver a dilatação.  

- O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de projeto, fornecimento dos 

materiais e execução. 

5.7.5 Guarda Corpo 

Fundamental contar com uma instalação qualificada, que saiba cuidar dos detalhes e 

identificar falhas que podem prejudicar o uso. 

Para o guarda corpo de entrada nível 101 será utilizado fixação embutida nas laterais 

com vidro 10 mm (5+5 mm) laminado e temperado, antes da instalação deverá realizar os 

serviços de recuperação dos montantes e do corrimão. 

  

Figura 35 – Polimento Montante e Corrimão Figura 36 – Polimento Montante e Corrimão 
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Também deverá ser feito complementação do guarda corpo nas laterais da escada rolantes 

e do elevador. 

  

Figura 37 – Complemento Lateral Figura 38 – Complemento Lateral 

 

No jardim externo deve o tipo utilizado será o spider glass onde a fixação é feita em 2 

ou 4 pontos com altura de projeto, têm como princípio suportar os esforços ligados ao 

próprio peso dos vidros e às cargas climáticas. 

  

Fonte:https://www.procomet.com.br/post/2017/09/08/sistema-
spider-glass 

Fonte: https://www.wrglass.com.br/noticia/fixacao-
com-spider-glass-traz-seguranca-e-modernidade- 

 

Este método utiliza vidros sustentados por parafusos e fixados a uma estrutura 

destacada do plano dos vidros. Sua principal característica é sua flexibilidade, pois há um 

dispositivo especial, a rótula, que facilita que o plano de vidros flexione livremente sob ação 

dos ventos. 
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Há três tipos de rótulas, uma especial para cada tipo de vidro e são fabricadas à prova 

de vandalismo, sendo impossível a remoção ou desmontagem do sistema Spider Glass 

pelo lado de fora. 

Para divisa dos tanques deverá ser executado com vidro de 2,00 metros de altura sendo 

laminado temperado de 12 mm, entre o deck e a laje do cambiamento o guarda corpo sera 

de 2,00 metros tendo as mesmas especificações dos demais (montante circular e fixação 

spider glass). 

Antes da fixação dos vidros devem ser feitos a recuperação dos montantes (lixamento), 

e complementos das soldas em inox, e correção nos corrimãos. 

  

Figura 39– Correção solda Figura 40 – Correção alinhamento 

 

No pavimento de entrada nível 101,00 entre a laje e o forro de gesso deverão ser 

fixados anteparo de vidro laminado/temperado com altura de 0,95 metros fixamos em 

pinça/prolongador (imagem abaixo). 
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https://vidroimpresso.com.br/noticia-setor-vidreiro/protecao-com-estilo 

 

Em todo perímetro da laje de entrada deverá ter chapa de alumínio em “L” para 

sobrepor as fitas de led. 

5.7.6 Corrimão Inox e Arremate 

O corrimão duplo de inox é um item de segurança é posicionado em rampas ou 

escadas e exerce a função de corrimão duplo de inox para assegurar um trânsito seguro 

para todas as pessoas: crianças, idosos ou até pessoas com alguma limitação motora. 

Na escada 08 (acesso jardim interno para passarela) deverão ser instalados nos 

degraus corrimão em inox duplo (imagem abaixo) fixados em montante tubular e corrimão 

nas alturas de 0,70 m e 0,92 m conjunto em inox 316, distância de 1,50 metros das 

paredes. 

 
http://www.corrimaocarvalho.com.br/corrimao-duplo.php 

 

Nas escadas metálicas no pavilhão central e nas escadas internas deverão ser 

executados corrimão duplo em aço inox 316 fixados em parede de concreto (escadas 

internas) e fixadas em estrutura metálica (escada 01 e 02). 
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https://www.projinoxindustria.com.br/informacoes/corrimao/corrimao-duplo-inox-acessibilidade 

 

Nas escadas do auditório serão ser instalados corrimão no meio da escada, deverá ser 

de material inox 316 diâmetro de 1 ½”. 

Os arremates nas portas dos elevadores deverão ser em chapa de alumino anodizado, 

conforme detalhe arquitetônico, fixado com silicone, a chapa deverá ser dobrada, não 

podem ser cortadas, não formando juntas. 

5.8 Instalações Hidráulicas / Sanitárias e Pluviais 

5.8.1 Louças e metais – Áreas Públicas 
 
Bacia: Bacia com caixa acoplada cor branco, linha Ravena DECA ou equivalente 

Mictório: Mictório com sifão integrado cor branco DECA cód. M71517 ou equivalente  

Lavatório: Cuba oval de embutir cor branco DECA cód. L3717ou equivalente 

Lavatório PNE: Lavatório de coluna suspensa cor branco, linha conforto, DECA ou 

equivalente 

Espelhos sobre bancadas: Espelho cristal 6 mm, 50 x 60 cm 

Espelhos PNE: Espelho cristal 6 mm, 50 x 80 cm 

Torneiras: Torneira automática de mesa linha DECAMATIC ECO, DECA ou equivalente 

Bancadas em Granito polido preto São Gabriel (com testeira de 10 cm e Frontão de 20 

cm) 

Barra PNE: Barra de apoio linha conforto Deca ou equivalente  

Divisórias WC: divisória revestida em laminado melamínico texturizado cor preta, perfis 

em alumínio natural, tipo NEOCOM ou equivalente 
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Saboneteira liquida: Dispenser de mesa para sabonete líquido DOCOL ou equivalente 

Saboneteira liquida: Dispenser de parede para sabonete líquido LALEKLA ou 

equivalente 

Toalheiro de papel: Dispenser para toalha de papel LALEKLA ou equivalente 

Cabides: Cabideiro linha Targa DECA ou equivalente 

Papeleira: Papeleira LALEKLA ou equivalente 

Cuba: cuba em aço inox MEKAL simples cód. CS 40 ou dupla CD 40 ou similar 

5.8.2 Louças e metais – Áreas Serviço 
 

Bacia: Bacia com caixa acoplada cor branco, linha Ravena DECA ou equivalente 

Mictório: Mictório com sifão integrado cor branco DECA cód. M71517 ou equivalente 

Lavatório: Cuba oval de embutir cor branco DECA cód. L3717ou equivalente 

Lavatório PNE: Lavatório de coluna suspensa cor branco, linha conforto, DECA ou 

equivalente 

Lavatório: Lavatório de coluna cor branco, linha nuova , DECA ou equivalente 

Espelhos sobre bancadas: Espelho cristal 6 mm, 50 x 60 cm 

Espelhos PNE: Espelho cristal 6 mm, 50 x 80 cm 

Torneiras: Torneira automática de mesa linha DECAMATIC ECO, DECA ou equivalente 

Válvula: válvula Pressmatic com acionamento automático  DECA ou equivalente 

Bancadas em Granito polido preto São Gabriel (com testeira de 10 cm e Frontão de 20 

cm) 

Barra PNE: Barra de apoio linha conforto Deca ou equivalente  

Divisórias WC: divisória revestida em laminado melamínico texturizado cor preta, perfis 

em alumínio natural, tipo NEOCOM ou equivalente 

Saboneteira liquida: Dispenser de mesa para sabonete líquido DOCOL ou equivalente 

Saboneteira liquida: Dispenser de parede para sabonete líquido LALEKLA ou 

equivalente 

Toalheiro de papel: Dispenser para toalha de papel LALEKLA ou equivalente 

Cabides: Cabideiro linha Targa DECA ou equivalente 

Papeleira: Papeleira LALEKLA ou equivalente 

Cuba: cuba em aço inox MEKAL simples cód. CS 40 ou dupla CD 40 ou similar 
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Torneira para tanque linha max DECA cód. 1154 C34 ou equivalente 

Chuveiro elétrico Lorenzetti ou equivalente 

Armário: armário de painel estruturado TS com cadeado, cor cinza, tipo NEOCON ou 

equivalente 

Bancos: banco de painel estruturado TS com cabide, cor cinza, tipo NEOCON ou 

equivalente 

Tanque: tanque 40L cor branca DECA cód TQ3 ou equivalente 

5.8.3 Tubos e Conexões 
 5.8.3.1 Água Fria 
 
 A alimentação de água potável às dependências já está através de uma derivação da 

rede existente, conforme plantas fornecida e indicada no projeto. O barrilete interno 

suspenso no teto dos sanitários até os pontos de abastecimento das Colunas de 

Alimentação dos sanitários. As redes serão executadas em tubulação de PVC classe 15, 

com diâmetros conforme indicado em projeto. O projeto obedece à norma NBR-5626 

Todos os conjuntos de sanitários ou serviços terão registro de gaveta para operação 

de manutenção. 

Conforme projeto, as tubulações deverão ser instaladas: Aparentes (sobre forros), 

Fixas por braçadeiras ou tirantes, Superpostas à alvenaria ou lajes Embutidas nas paredes 

nos sanitários 

Todas as deflexões e derivações necessárias a montagem das tubulações serão 

executadas por meio de conexões soldadas para PVC. Para facilitar a desmontagem de 

registros e válvulas, poderão ser instalados com uniões junto aos mesmos, bem como 

onde as condições de serviços o exigirem. Todas as juntas deverão ser executadas com 

adesivo especial, indicado pelo fabricante dos tubos. 

 Durante a construção até o início da montagem dos aparelhos, as extremidades livres 

das tubulações deverão ser vedadas com bujões ou plugs, devidamente apertados para 

evitar a entrada de corpos estranhos, não se admitindo o uso de papel ou buchas de 

madeira. As tubulações superpostas às paredes deverão ser instaladas de forma a não 

afetar o revestimento. 
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Todas as canalizações de água depois de montadas e antes de serem revestidas ou 

embutidas, deverão ser submetidas à prova de pressão interna, feitas com água sob 

pressão de 6 kgf/cm2. Este teste deverá ser feito durante seis (6) horas, pelo menos. 

Sendo considerada estanque, será ligada a rede geral. 

5.8.3.2 Esgoto 

A instalação do esgoto primário será executada rigorosamente de acordo com as 

posturas sanitárias locais vigentes, com a NBR-8160/99 - Instalação Predial de Esgoto 

Sanitário e com as indicações do projeto. 

Os ramais de descarga dos ralos sifonados deverão ser executados em PVC, serie R, 

conforme indicado no projeto. 

Os ramais de esgoto de vasos e ralos sifonados escoarão até o ponto de coleta de 

esgoto onde encontram-se as fossas e filtro conforme indicado no projeto. A rede será 

executada em tubulações de PVC, Série R, marca Tigre ou similar, com declividade mínima 

de 1%, ou conforme indicado no projeto. 

A instalação de esgoto secundário será executada rigorosamente de acordo com as 

posturas sanitárias locais vigentes, com a NBR-8160/99 (Instalação Predial de Esgoto 

Sanitário) e com as especificações que se seguem. A instalação de esgoto secundário 

compreenderá a execução dos serviços de esgotamento e captação das águas servidas 

dos aparelhos sanitários (exceto vasos) e as coletadas para os ralos de piso. 

Os ramais de descarga de lavatórios serão ligados às caixas sifonadas esgotando para 

os tubos primários. Os mictórios serão sifonados, sendo a descarga ligada à tubulação 

primária. 

Serão instaladas caixas sifonadas sob os tampos dos lavatórios. Estas caixas serão 

em PVC com grelha cromada. 

5.8.3.2 Generalidades 

As tubulações poderão ser instaladas: Sobre forro falso: fixadas com braçadeiras ou 

tirantes de suspensão, convenientemente espaçados, de modo a não se verificarem 

deflexões entre pontos de apoio. Aparentes, fixadas por braçadeiras como no item anterior.  
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   As tubulações de esgoto correrão sempre que possível, superpostas às paredes, 

vazios ou lajes rebaixadas, mas nunca solidárias a elementos estruturais que sejam lajes 

ou pilares.  

As juntas nas tubulações serão executadas com soldas, adesivo próprio de 

fornecimento do fabricante. As deflexões e derivações nas tubulações serão executadas 

com curvas.  

Os caimentos das canalizações deverão obedecer às indicações condas nas plantas 

para cada caso e, quando estas não existirem, obedecerão às normas usuais em vigor. 

Todas as canalizações de esgotos sanitários deverão ser testadas com água ou ar 

comprimido sob pressão mínima de 3 m de coluna d’água, antes da instalação dos 

aparelhos e depois da colocação dos aparelhos. Em ambas as provas, as canalizações 

deverão permanecer sob pressão durante 15 minutos. 

5.9 Instalações Preventivas de Incêndio – PSCIP (Ver anexo MD) 

Todos os projetos relacionados foram elaborados em conformidade com as diretrizes 

emanadas das Legislações e Normativas Municipais, Estaduais e Federais pertinentes, bem 

como normas da ABNT, e já se encontram aprovados aptos a execução, onde comtemplam: 

- Os desenhos nas escalas e matriz exigidas pelo CBM/MS. Com todas as informações 

necessárias para execução, as quais serão de responsabilidade da empresa contratada, 

inclui-se no escopo o acompanhamento de protocolo e tramitação do processo de aprovação.  

- As adequações nos projetos, caso sejam exigidas pelos órgãos legais, ficarão a cargo da 

contratada sem ônus ao contratante; 

Para execução deverá seguir os seguintes projetos para execução: 

Planta de Situação  

 Identificação de toda a edificação e suas respectivas áreas; 

 Locação do reservatório de água destinada para o combate a incêndio e sua casa de 

bombas;  

 Indicação das distâncias entre as edificações. 
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Planta Gerais 

 Indicação de toda edificação com a representação de todos os pavimentos contendo a 

distribuição dos equipamentos de segurança a serem instalados internamente (Ex.: 

Extintores, sinalização, portas corta fogo, barras anti-pânico, hidrantes internos, 

alarmes etc.). 

 Distribuição de equipamentos de segurança a serem instalados externamente (Ex.: 

Hidrantes, hidrantes de recalque); Identificação dos hidrantes; 

 Detalhes Padrão: hidrantes, extintores, barreiras físicas, saídas de emergência, porta 

corta-fogo e todos os outros que se fizeram necessários; 

Os materiais a serem utilizados são de ferro galvanizado (tubulação e acessórios). 

É importante que o seu manuseio seja efetuado de forma cuidada e apropriada ao 

produto. Deve-se antes de tudo, evitar danos que possam pôr em risco a sua utilização 

como golpes e choques violentos. 

 Evite contato com produtos corrosivos (ácidos, sal etc..), inclusive o suor do corpo; 

 Utilize luvas para proteção individual e que estejam isentas de produtos que possam 

comprometer a integridade do tubo; 

 Evite operações bruscas que possam danificar o tubo ou o seu revestimento. 

 Utilize local coberto, arejado e sem umidade; 

 Evite contato direto com o solo; 

 No empilhamento, faça o apoio adequado (mínimo de 3 pontos, mantendo os tubos 

nivelados e afastados do solo); 

 IMPORTANTE: Tubos de aço carbono nunca devem ser armazenados com tubos de 

cobre. 

 O empreendimento tem formato circular em determinados pontos as conexões 

comerciais não serão possíveis a utilização, nesse caso deverá ser executados cortes 

nas tubulações nos ângulos necessários e a junção das mesmas com solda, nesses 

pontos caso solicitado pela fiscalização apresentar ensaios pertinentes a solda. 
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 Após execução deverá ser realizado pintura nas cores vermelha e amarelo conforme 

especificado em projeto. 

5.10 Revestimentos de Parede 

Antes da execução de qualquer tipo de revestimento deverá ser verificado se a 

superfície está em perfeitas condições de recebê-lo. As superfícies inadequadas deverão 

serem reparadas seja para a retirada dos elementos nocivos ao revestimento como? 

gorduras, vestígios orgânicos, entre outros. 

5.10.1 Massa Raspada  
  

Aplicar com espátula ou desempenadeira de aço em duas a três demãos com intervalo 

de 12 horas cada camada (levar em consideração questões climáticas para o intervalo de 

aplicação), sendo a espessura máxima recomendada de 3 mm.  

- Reboco deve estar completamente curado. 

- Caso necessário efetuar a remoção da tinta antiga. Na impossibilidade desta remoção, 

lixar a superfície e limpar com auxílio de esponja ou pano umedecido em água. 

- Paredes com fissuras e demais patologias deveram ser tratadas antes da aplicação 

da massa raspada. 

5.10.2 Painel de ACM   

Sistema Convencional 

Os painéis podem ser fixados sobre diversos tipos de substrato, como estrutura de 

ferro, aço, alumínio, alvenaria ou concreto. A metodologia de aplicação e o tipo de sistema 

devem ser especificados no início do projeto. 

A otimização das chapas é a melhor forma para evitar desperdício. Para isso, é 

importante conhecer os produtos disponíveis no mercado, as larguras-padrões e os tipos 

de bobina. A partir da largura, a modulação é feita no comprimento, sem esquecer o 

posicionamento da peça. Caso o projeto de arquitetura tenha dimensões que 

comprometam o aproveitamento da bobina rever plano de trabalho com fiscalização. 

No encontro das chapas do sistema convencional pode-se utilizar silicone ou gaxeta de 

silicone. A junta de dez a 15 milímetros é preenchida com tarucel e depois silicone de cura 
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neutra, que deve ser aplicado do meio para as laterais. Quando as juntas são preenchidas 

com gaxetas, estas são colocadas inteiras e depois cortadas nas laterais. Se a gaxeta não 

for vulcanizada, é preciso aplicar silicone no encontro dos vértices das chapas, para a área 

vedada ficar totalmente estanque. 

Outro tipo de vedação é o encontro das chapas em topo, utilizado quando elas são 

curvas e instaladas em áreas que exigem uma tampa superior, devido à impossibilidade 

de dobrar uma chapa curva para formar um forro. Trata-se de uma chapa de alumínio 

composto horizontal colada com fita VHB a outro painel de ACM, que está na vertical. No 

encontro das chapas verticais são utilizadas as gaxetas de silicone, cuja aplicação requer 

mão-de-obra especializada. 

A fixação dos painéis envolve uma série de cuidados, que vão do manuseio do material 

no canteiro à aplicação dos elementos de vedação e alinhamentos sobre a estrutura. Os 

painéis devem chegar na obra prontos para ser instalados. Quando a chapa é trabalhada 

in loco, corre-se o risco de não se obter a mesma qualidade dos processos realizados na 

fábrica. A usinagem para a dobra do painel feita com máquina manual produz desvios em 

ziguezague, e a dobra fica torta e sem uniformidade. É preciso estar atento para as 

condições de manuseio: 

 no descarregamento das chapas, fazer um movimento de onda para que elas se soltem, 

evitando que o plástico protetor seja removido; 

 antes de trabalhar a chapa, verificar se a película de proteção está lisa, para evitar que 

o enrugamento fique estampado na peça, após a calandragem; 

 o local de armazenamento deve estar sempre limpo. 

É importante que haja um bom dimensionamento dos painéis, para evitar variações em 

sua superfície - principalmente nas juntas de encontro das chapas com o suporte de 

fixação, que é o ponto mais delicado na instalação do ACM. 

Parafusos apertados de forma excessiva e desigual, desprezando o alinhamento 

externo, também resultam em saliências. Para evitar juntas com diferentes aberturas, é 

importante seguir o gabarito, evitando parafusar o painel mais à esquerda ou à direita. 
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Independentemente do sistema a ser adotado para a fixação dos painéis de alumínio 

composto, é muito importante que o instalador siga alguns procedimentos básicos para 

fazer um bom trabalho com as chapas: 

 o painel deve ser fixado em todo o seu perímetro, respeitando o distanciamento entre 

as cantoneiras; 

  definir a posição da placa - horizontal ou vertical -, para evitar a diferença de tonalidade 

na fachada; 

 nunca instalar painéis de alumínio composto diretamente sobre outros metais - na 

interface da subestrutura de alumínio com a estrutura principal metálica deverá ser 

aplicado material isolante; 

 a subestrutura metálica deve ter perfis de alumínio com espessura mínima de 1,5 

milímetro; 

 a liga de alumínio dos perfis utilizados na subestrutura deve ser do tipo destinado à 

construção civil; 

 as cantoneiras precisam ter pelo menos 1,5 milímetro de espessura, pois com medidas 

menores dificilmente suportarão o peso de um painel de 2,5 metros; 

 a utilização de fita VHB requer mão-de-obra especializada para garantir a aderência do 

material. 

  

Figura 41 – Acm auditório Figura 42 – Acm auditório 
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5.10.3 Painel Lã de Vidro Sem Revestimento 

 

Painel de lã de vidro aglomerada com resinas sintéticas para isolamento termoacústico, 

com intuito de servir como barreira de som e calor protegendo o ambiente, deverá ser 

posicionada entre as placas de ACM verde do auditório de forma que, a estrutura metálica 

servira de apoio das placas moduladas de acordo com os vãos. Abaixo características do 

material a ser utilizado. 

Características do Material: 

- Espessura de 50 mm dupla. 

- Acústico Plv 40 e Plv 60 (melhor Plv 40x50 mm) 

- Temperatura Plv 20 até 150°; 

- Calor Específico: 0,2Kcal/kg°C. 

- Alcalinidade: 0,6% (máx) de Na2O. 

- Absorção de Vapor d’água: 1% (max.). 

- Ausência de Material não Fibrado. 

 

  

Figura 43 – Retirada e colocação de revestimento (lã) Figura 44 – Retirada e colocação de revestimento (lã) 

 

5.10.4 Pintura Automotiva 
 
Preparação adequada, através de lixamento manual e/ou mecânico, limpeza da 

superfície, eliminar qualquer foco de ferrugem com escova de aço. Caso haja muitas 

frestas onde água pode ser acumulada utilize massa plástica e/ou soldagem na superfície.  
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 Se necessário para finalizar o preparo lavar com sabão antes de iniciar a próxima 

etapa. 

 Com pistola de média e/ou alta pressão adequada para pintura detalhada ou de 

grande área de extensão.  

 Aplicar a primeira camada de tinta no metal (Camada de Fundo), reaplicar mais 

duas ou três demãos. O intervalo entre as demãos reservados à Instrução do 

Fabricante. 

5.10.5 Tinta Látex PVA / Acrílica (2 demãos)  
 
A tinta acrílica possibilita a pintura, um acabamento do tipo acetinado, e também de 

acordo com a marca e produto um acabamento com semibrilho e/ou fosco. 

 Pode ser diluída em água para ser aplicada na parede, tanto em camadas mais 

finas e camadas mais espessas na superfície. 

 Misture a tinta e despeje um pouco dentro da bandeja. 

 Com o rolo aplique a primeira demão na parede, faça a aplicação com 

movimentos de vai e vem, de forma uniforme; 

 Nos Locais mais altos, use a escada e/ou extensor de rolo. 

 Pinte com pincel os cantos e demais partes onde o rolo não consegue pintar. 

 Após cerca de 4 horas da primeira demão, aplique a segunda demão. 

 Caso for necessite de mais uma demão, seguir a mesma rotina de pintura. 

 Armazenamento e transporte do material, conforme recomendação do 

Fabricante. 

 Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície pintada deve 

apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de 

descoloração. 

 A Fiscalização pode, a seu critério solicitar a execução de 3ª demão de pintura, 

caso não considere suficiente a cobertura depois da 2ª demão. 
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5.10.6 Revestimento Cerâmico 

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

atendendo às recomendações da NBR. 

 Não devem apresentar rachaduras, base descoberta por falta do vidrado, 

depressões, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados 

lascados, incrustações de corpos estranhos, riscados, bem como diferença de 

tonalidade e dimensão dentro do mesmo lote, devem ser do tipo retificado. 

 Além das condições acima, os produtos devem atender aos requisitos mínimos 

de qualidade. 

 Armazenamento e transporte do material, conforme recomendação. 

 Deverá ser utilizada argamassa colante flexível categoria conforme 

recomendações do fabricante. 

 Utilize niveladores de piso e espaçadores. 

 Cuidados após a finalização do assentamento e tempo de cura da argamassa, 

mínimo 3 dias após o assentamento das placas cerâmicas, para aplicar a pasta 

de rejuntamento, fazendo-se uso de pranchas largas.  

 As juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para garantir melhor 

aderência do rejunte. 

 Em áreas úmidas garantir queda para caixas de captação, em áreas sem caixa 

coletora considerar inclinação para porta. 

 Em caso de não encontrar peças para reposição em áreas incompletas consultar 

fiscalização. 

 Detalhe de assentamento nas áreas úmidas sempre realizados nas caixas ou 

nos cantos. 

5.11 Revestimentos de Forro 

O forro é composto por chapas fabricadas industrialmente por processo de laminação 

contínua de uma mistura de gesso, água e aditivos entre 2 lâminas de cartão, fixado à 

estrutura metálica.  

As chapas devem seguir as seguintes especificações:  
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 Resistência a umidade (chapa RU).  

 Densidade superficial de massa de: no mínimo 8,0kg/m² e no máximo 12,0 

kg/m², com variação máxima de +ou- 0,5 kg/m².  

 Resistência mín. à ruptura na flexão de 550N (longitudinal) e 210N (transversal)  

 Dureza superficial determinada pelo diâmetro máximo de 20mm.  

 A estrutura de fixação será composta por perfis (canaletas e cantoneiras) 

galvanizados (grau B) e por peças metálicas zincadas complementares: 

suportes reguladores ou fixo, conector de perfil, tirante de arame galvanizado e 

acessórios.  

 As placas devem ser armazenadas em local seco, suspensas do chão por apoios 

espaçados à cada 25cm de eixo, formando pilhas perfeitamente alinhadas de 

até 5m de altura, evitando-se sobras ou defasagens que possibilitem quebras.  

 A estrutura de fixação poderá ser fixada à laje ou à estrutura metálica de 

cobertura, utilizando-se o tipo de suporte adequado à cada caso.  

 Os perfis galvanizados serão espaçados de acordo com determinações do 

fabricante, considerando-se o peso total do forro: placas acartonadas, perfis e 

isolante térmico (caso seja necessária sua aplicação). A distância entre os perfis 

principais será de 0,50m e a distância entre as fixações (suportes) será de 

1,00m.  

 Iniciar a fixação das placas de gesso acartonado pelos seus centros ou pelos 

seus cantos, a fim de evitar deformações. As placas serão apertadas contra os 

perfis e aparafusadas com parafusos autoperfurantes no espaçamento previsto 

pelo fabricante.  

 As juntas de dilatação estruturais das edificações devem ser assumidas. No caso 

de tetos extensos, deve-se prever juntas de dilatação a cada 15,00m e aplicar 

fita de papel Kraft e massa para acabamento entre as emendas. 

 O rejuntamento é feito aplicando-se primeiro uma massa de gesso calcinado 

com espátula depois aplica-se a fita de papel kraft pressionada com a espátula 

contra o gesso, em seguida aplica-se outra camada de gesso calcinado cobrindo 

a fita e o rebaixo das chapas, aplica-se a última demão de gesso com 
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desempenadeira de aço, tornando a superfície da junta perfeitamente alinhada, 

e por fim, lixa-se, deixando a superfície pronta para pintura.  

 Para revestimento das áreas técnicas de climatização deve ser considerado a 

utilização de placas de fibrocimento, fixadas em estrutura de ferro (Nível 94,30 

circuito de visitação). 

Nas áreas técnicas que se encontram acima do sanitário e do guarda volumes será 

coberto com painéis de drywall, com as propriedades abaixo: 

 Normais: (padrão ou standard) para paredes sem exigência especifica; 

 Resistentes à umidade: tratadas com produtos como o silicone. 

 Resistentes ao fogo: possuem aditivos para reduzir a liberação de água da chapa, 

evitando o colapso da peça. 

 O revestimento será utilizado para vedação das caixas plenum, ou seja, devem estar 

bem fixadas na estrutura auxiliar pois a pressão exercida na parte interna será grande. 

5.12 Revestimentos de Piso 

 Os pisos deverão ser executados estritamente de acordo com as determinações em 

projeto e de acordo com orientação da Fiscalização. 

 Antes de se dar início à execução dos revestimentos, todas as canalizações das redes 

de água, esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deverão estar instaladas, 

com suas valas de embutida devidamente preenchidas e, no caso específico das redes 

condutoras de fluídos em geral, testadas à pressão recomendada, sanados os 

eventuais vazamentos assim detectados. 

 Proibido o acesso às áreas todo e qualquer trânsito sobre áreas com pisos recém 

assentados, durante o período de cura característico de cada material.  

 Os materiais adotados deverão apresentar características compatíveis com as 

solicitações e usos previstos, em função das particularidades funcionais de cada 

ambiente. 

 Os serviços de pisos deverão ser executados exclusivamente por mão-de-obra 

especializada, com suficiente experiência no manuseio e aplicação dos materiais 

específicos. 
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 Os pisos recém aplicados, em ambientes internos ou externos, deverão ser 

convenientemente protegidos se necessário, da incidência direta de luz solar e da ação 

das intempéries em geral, sempre que as condições locais, e o tipo de piso aplicado, 

assim determinarem.  

 A recomposição parcial de qualquer tipo de piso só será aceita pela FISCALIZAÇÃO 

quando executada com absoluta perfeição, de modo que, nos locais onde o 

revestimento houver sido recomposto, não sejam notadas quaisquer diferenças ou 

descontinuidades.  

 Atendidas as condições de fornecimento e execução, a Fiscalização poderá rejeitar o 

serviço se ocorrerem patologias em desacordo com o solicitado. 

5.12.1 Piso Porcelanato  

O porcelanato utilizado no empreendimento é do tipo polido. 

Porcelanato PEI 5: ELIANE, ou similar  

Argamassa de assentamento: Argamassa para porcelanatos e cerâmicos internos da 

quartzolit AC -I, ou similar. 

Rejunte flexível: QUARTZOLIT (rejuntamento flexível) ou similar  

- Aplicar sobre contrapiso/ piso-zero ou emboço/reboco ou curados a 14 dias, ou seja, 

executados 14 dias antes de aplicar o revestimento. 

- O Porcelanato PEI 5 não deve apresentar rachaduras, base descoberta por falta do 

vidrado, depressões, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados 

lascados, incrustações de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem como diferença 

de tonalidade e dimensão dentro do mesmo lote.  

- Conferir se o ambiente onde o piso porcelanato será colocado está dentro do 

esquadro. Caso as paredes não estejam no esquadro, é necessário encontrar um local no 

ambiente onde o piso terá o menor número de recortes. 

- Coloque a argamassa na área a ser revestida com espessura de 5 milímetros usando 

o lado liso da desempenadeira. 

- Depois, com o auxílio do lado dentado da desempenadeira, faça sulcos em toda a 

argamassa aplicada. 
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- Caso seja superior a 60x60 cm a placa passe a argamassa com o lado liso da 

desempenadeira na peça de piso porcelanato. 

- Argamassa de assentamento: deverá ser utilizada conforme recomendações do 

fabricante. 

- Coloque a peça no local desejado, arrume-a levemente e não esqueça de usar os 

espaçadores esp. Máxima de 2mm.Utilizar espaçadores e nivelador cortag ou similar. 

- Com um martelo de borracha, vá batendo na peça para que ela assente. 

- Com uma espátula, retire o excesso de argamassa que sobre nas juntas; 

- O rejunte deve ser feito com um rejunte próprio para porcelanato. 

- Juntas de assentamento: deverá ser utilizado rejunte flexível.  

- Para o porcelanato, é recomendado utilizar detergente neutro (1 colher de sopa para 

cada 5 litros de água), aplique o produto com um pano macio — esse cuidado manterá o 

piso brilhando por muito mais tempo. 

- Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos sobre o porcelanato, pois eles podem 

danificar o esmalte e até mesmo comprometer a durabilidade do piso. 

- O piso deve estar nivelado, sem apresentar pontos de retenção de água. 

5.12.2 Piso Assoalho de Madeira Ipê  

A madeira deve ser seca, isenta de manchas de podridão, nós grandes, soltos ou 

podres, rachas, fibras arrancadas e empenos. Deverão apresentar teor de umidade entre 

8 e 12%. 

A superfície deve ser preparada, nivelada o contrapiso e pronta para o recebimento da 

estrutura de fixação, Barrotes (tarugamento). 

- Os barrotes devem ser guarnecidos com pregos de ancoragem e receber 1 demão de 

tinta impermeabilizante betuminosa antes do assentamento.   

- Os barrotes devem ser assentados com a face maior da seção trapezoidal para baixo.  

- A estrutura de madeira será montada no local, com sistema de fixação com pregos ou 

parafusos, onde será apoiada as réguas. 

- Durante a Montagem, deixar espaço para dilatação entre as réguas. 
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- As tábuas devem ser fixadas sempre com o lado da medula para baixo e, quando 

necessário, devem ser furadas com brocas antes da fixação, inclusive nas emendas 

longitudinais; 

- Em locais próximos ao solo elevar as réguas, alguns centímetros do solo, permitindo 

escoamento e contato direto com o chão. 

- A superfície não deve apresentar barulho excessivo ou movimentação quando se 

andar sobre o piso. 

- Deve apresentar superfície plana, nivelada, lisa e isenta de manchas.   

- A resistência contra à ação de fungos e intempéries deverá ser aumentada com 

acabamento em Pintura Osmocolor.  

- Para aplicação do produto, a peça deve estar limpa, crua e seca (teor de umidade 

abaixo de 20%); 

- O produto deve apenas ser bem misturado (homogeneizado) e aplicado com trincha, 

aplicando duas demãos. 

- A quantidade de produto não deve ser excessiva, mas suficiente para garantir a 

proteção. 

- A Fiscalização pode, a seu critério solicitar a execução de 3ª demão de pintura, caso 

não considere suficiente a cobertura depois da 2ª demão. 

-Os tamponamentos dos parafusos deverão ser executados com mistura de pó de serra 

e cola e posterior lixamento para tratamento. 

Deverá apresentar os laudos e as notas fiscais da madeira utilizada emitidos pelos 

órgãos de controle em escala municipal, estadual e federal, sendo item pré requisito para 

liberação de medição. 

Serviço considerado para o palco do auditório, piso da biblioteca ambos no pavimento 

de entrada nível 101,00. Deck no jardim interno descoberto, circuito de visitação entre os 

aquários. 

5.12.3 Piso de Granito (Levigado e/ou Polido) 

Um dos tipos de revestimento cerâmico a serem utilizados no empreendimento será o 

granito polido e/ou levigado. Os pisos deverão ser assentados com argamassa colante. 

- Efetuar a limpeza prévia das peças, que devem estar limpas. 
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- Os cortes das peças, caso necessários, deverão ser com ferramenta adequada do 

tipo serra circular manual ou de banca. 

- A argamassa de assentamento será espalhada com régua, de acordo com referências 

de nível, previamente colocadas. Após o sarrafeamento as placas de granito serão então 

colocadas sobre a argamassa, comprimindo-as individualmente com o cabo da colher ou 

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

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

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

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

superfície deverá ser molhada para cura.  

- Concluído o rejuntamento e procedida a limpeza das placas, procede-se a cura do 

rejunte e passa-se uma demão de cera incolor e faz-se a proteção até a entrega da obra, 

colocando-se papel grosso sobre as placas. Na limpeza final para entrega das obras a cera 

deverá ser removida. 

5.12.4 Piso Vinílico em Manta   

- O piso deve ser aplicado sobre uma base de argamassa de regularização.  

- A camada de regularização deve estar seca, livre de qualquer umidade, limpa, firme 

e sem depressões ou desníveis maiores que 1mm, que não possam ser corrigidos com a 

massa de preparação. 

- As bordas devem ser refiladas em pelo menos 1 cm para melhorar a segurança da 

solda (quente).  

- Considere o tamanho do rodapé e reduza a medida na marcação (delimitação de 

espaço de instalação) onde será instalado o piso, deixando esse espaço para a instalação 

do rodapé. 

- Aplicar duas ou três demãos (espessura máxima de 3mm) de massa de preparação 

(conforme recomendação do fabricante).  

- Aplicar o produto de colagem sobre a superfície e realize o espalhamento com auxílio 

de rodo metálico liso ou denteado. Em seguida, utilize o rolo fura-bolha e aguarde 5 horas 

para a secagem. 
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- Misture e aplique o adesivo para pisos vinílicos com uma desempenadeira de aço 

dentada A4 ou rodo denteado sobre a superfície nivelada e seca. 

- As mantas são aplicadas com adesivo por meio de desempenadeiras com dentes em 

V (que permitem melhor distribuição da cola), de modo a deixar mínimas juntas entre as 

placas. 

- Verificar os intervalos entre demãos, tempo secagem total, quantidade de indicada na 

embalagem;  

- Antes da solda quente, é necessário efetuar a fresagem nas emendas das mantas. 

Sem essa etapa, o cordão de solda não irá se fundir ao piso e a emenda ficará aberta 

- A profundidade da fresagem depende da espessura do produto a ser soldado e do 

diâmetro do cordão de solda que será utilizado; 

- Deve ser no máximo 2/3 da espessura total do produto, importante para garantir 

resistência apropriada e uma boa junção do cordão de solda com o produto. 

- A fresa em paredes deve ser feita com fresador manual tipo L. 

- A fresa manual com lâmina “U” pode ser utilizada em locais de difícil acesso como 

paredes, rodapés ou no piso próximo à parede. 

- Remover todas as impurezas causadas pela fresagem. 

- As juntas devem estar bem fechadas, tocando as extremidades umas das outras, sem 

estarem comprimidas ou demasiadamente abertas. 

- Use bico de solda rápida de 4,5mm quando o cordão de solda for de 4mm; 

5.12.5 Rodapé 

O rodapé do empreendimento será embutido nas paredes, material utilizado: perfil 

anodizado na cor preta em formato de “U”. 

- Deverá preparar o local de instalação, corte com serra manual e demolição de 

revestimento (argamassa) com ponteira e marreta; 

-Após limpeza do local fazer a pré-instalação para conferencia dos tamanhos; 

- Para fixação deverá seguir especificação do fabricante chumbados na parede, para 

garantir melhor fixação, deverão prender o perfil com parafusos a casa 2 metros; 

- Os rodapés deverão estar alinhados com as paredes e com os pisos, não serão 

aceitos pontas soltas ou rodapé desnivelado, ficando a empresa os reparos necessários. 
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5.12.6 Piso Concreto Polido  

A aplicação do piso de concreto polido deve ser feita por um profissional ou empresa 

especializada para garantir sua qualidade. 

Ao começar a aplicação do concreto, a mesma deve ser feita de forma rápida, com a 

utilização do nível a laser para marcar os pontos nivelados no concreto. O laser deve estar 

em local firme, coberto e cobrindo toda a área a ser concretada; 

Após a aplicação do concreto, usa-se uma régua de alumínio para ligar os pontos de 

nível, formando as mestras. Em seguida, utilizando uma régua vibratória sobre as mestras, 

faz-se os planos de concreto nível zero; 

Finalizando essa etapa, deve-se esperar o concreto “dar a pega”, por um período de 4 

a 5 horas; 

Após a pega, é realizado o acabamento com a acabadora até que a superfície fique 

lisa. Esse é o procedimento que irá garantir o efeito “polido” ao piso; 

Depois de 3 ou 4 dias após a concretagem, é necessário fazer os cortes de juntas de 

dilatação utilizando uma serra de carrinho ou serra clipper.  

As juntas geralmente são feitas em uma malha de 4 x 4 m. Essa medida é indicada pois 

ajuda a evitar trincas e fissuras pode ser alterada pela fiscalização; 

Antes de iniciar o corte, faça a marcação das juntas com uma régua ou linha 

demarcadora, de acordo com a paginação do projeto, caso haja um. 

Após esses passos, você terá um piso de concreto polido bonito e de qualidade. Uma 

dica para manter a durabilidade da superfície é evitar aplicar produtos ácidos, como lava-

pedras. Faça sua manutenção de forma seca ou, no máximo, úmida. 

O serviço foi considerado para execução afim de reparar pontos no pavimento técnico, 

pontos que apresentam patologias como fissuras ou afundamento excessivo ocasionado 

pela má compactação do terreno. 

5.12.7 Argamassa de Regularização 

Camada niveladora, intermediária entre o revestimento de piso e as lajes ou lastros, 

composta de cimento e areia no traço 1:3, com espessura de 2,5cm.  
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Limpar bem ou picotar a superfície da base. Em caso de solicitação pesada do piso ou 

superfície muito suja, providenciar um jateamento c/ água ou areia e colocar malha #4,2mm 

a cada 15 cm. 

Não aplicar nata de cimento sobre a superfície, para evitar a formação de película 

isolante.  

Prever caimento de 0,5% em direção a ralos, buzinotes ou saídas.  

Obter uma superfície desempenada e bem nivelada, por meio de régua vibratória.  

Na execução da argamassa de regularização, acompanhar as juntas de dilatação do 

lastro ou laje com a mesma largura e mesmo material.  

Considerar a argamassa de regularização com espessura de 2,5cm, respeitando o 

limite mínimo de 1,0cm.  

Quando a diferença de nível entre a base de concreto (laje ou lastro) e o piso acabado 

for maior que 3,5cm, considerar 1,0cm para revestimento de piso, 2,5cm para argamassa 

de regularização e o restante deve ser completado com uma camada adicional de concreto, 

a ser remunerado em serviço correspondente.  

Atendidas as condições de fornecimento e execução, a Fiscalização poderá rejeitar o 

serviço se ocorrerem desnivelamentos maiores que 5mm (somente em pontos 

localizados).  

5.13 Serviços Gerais 

5.13.1 Divisórias 

Divisórias e portas em laminado melamínico com acabamento texturizado dupla face. 

Cor preto “Neocon”  

Espessura: 10mm  

Batentes: perfis de alumínio, liga 6063, têmpera T6. Cores conforme indicação em 

projeto.  

Dobradiças: automáticas tipo “self-closing” em liga especial de alumínio (03 unidades 

por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com 

controle do ângulo de permanência de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou qualquer 

outro ângulo múltiplo de 30°.  
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Acabamento: anodizado fosco acetinado ou pintura eletrostática nas cores dos 

montantes de alumínio.  

Fechadura: universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon reforçado com 

fibra de vidro na cor preta fosca e espelhos de acabamento em policarbonato, impresso 

nas cores prata, preta ou branca.  

Características:  

- Abertura externa de emergência  

- Puxadores, externo e interno anatômicos.  

- Sistema universal de abertura com lingueta deslizante, possibilitando sua utilização 

por portadores de deficiências físicas.  

- Inexistência de fixações aparentes dificultando a remoção indevida (anti-furto).  

Demais componentes:63  

-Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.  

-Tampa do perfil batente em nylon na cor preta.  

-Batedeira em EPDM preto. 

 
5.13.2 Câmara Fria 

Câmara-Fria Resfriada para Carnes: Câmara com temperatura de operação entre -1 e 

1°C, carga térmica de 1500 kcal/h. 

Câmara-Fria Resfriada para Frutas, Legumes e Vegetais (FLV) (Horti-Frute): Câmara 

com temperatura de operação entre +6 e +8 °C, carga térmica de 1200 kcal/h. 

Câmaras-Frias com acabamento de parede e teto em painel termo isolante, espessura 

7cm, com núcleo PUR, revestido em aço zincado pintado na cor Branco. Os painéis 

deverão ter sistema de encaixe que, além de não utilizar parafusos, garanta a união dos 

painéis, sem deixar qualquer tipo de folga. Seu núcleo deverá ser em espuma de 

poliuretano, com densidade de 37 a 42 kg/m³. O painel termo isolante não poderá ser 

fabricado com produtos nocivos ao meio ambiente (CFC’s e HCFC’s). O agente de 

expansão utilizado deverá ser o Ciclo pentano, que não prejudica a camada de ozônio, 

nem colabora com o efeito estufa global. 
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Câmara-fria com piso termo isolante completo para câmaras resfriadas com aplicação 

de tinta primária, emulsão asfáltica e filme de polietileno para barreira de vapor, conforme 

o especificado pelo fornecedor. 

Câmara-fria com porta termo isolante, pintada ou em aço inox, com acessórios para 

câmara fria, conforme fornecedor. 

Todo os componentes e insumos para montagem e acabamento dos painéis frigoríficos, 

composto de rebites, parafusos, buchas, mastigue, cantoneiras em aço inox deverão ser 

especificados e fornecidos pelo fabricante. 

Instalar termômetro de 100mm, um para cada câmara. 

Os equipamentos e que as máquinas externas deverão ser fixadas pelo lado de dentro 

da platibanda na cobertura. 

5.13.3 Limpeza e Manutenção 

Durante a obra preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos. 

A obra deverá ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa 

prejudicar, ainda que minimamente, o desenvolvimento normal do trabalho nas 

dependências do edifício. 

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, etc.) e 

áreas externas, inclusive jardins. 

Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: o uso de 

detergentes, solventes e removedores químicos deverá ser restrito e feito de modo a 

não causar danos nas superfícies ou peças. 

Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão 

ser raspados e limpos. 

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deverão ser 

totalmente removidos no término da mesma. 

Outros serviços de limpeza geral poderão ser solicitados pela fiscalização. 

Para limpeza e manutenção dos equipamentos (escada rolante, elevadores) deverão 

ser realizados com as empresas certificadas pelas fabricas, de forma que a empresa 

certifique os serviços e forneça garantia dos serviços por 12 meses. 

A limpeza dos vidros devem ser realizadas por empresa especializada.  
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5.13.04 Diversos 

5.13.04.01 Tubulação de Gás 

 Deverão serem executados todos os serviços relativos ao sistema, mesmo que não 

explicitamente descritos neste Memorial. Contudo, faz-se necessário antes de se iniciar 

qualquer atividade, confirmar as disposições, dimensões e trajetos por onde será feita 

a distribuição do gás, a fim de esclarecer qualquer dúvida oriunda do projeto. 

 Tanto o projeto, quanto a execução dos serviços deverão seguir a fundamentação 

das seguintes normas: 

 NBR 13932 – Instalações Internas de GLP (projeto e execução); 

 NBR 13523 - Central de Gás LP. 

 As tubulações, Gás LP, ao saírem da Central de Gás, seguem embutidas pelo piso a 

uma profundidade de 50cm na parte externa do empreendimento. As prumadas de 

subida, contorno e de descida são embutidas, ao entrarem nos ambientes as linhas 

serão aparentes de acordo com o material especificado em planilha. 

 As prumadas de subida e descida poderão receber embonecamento e/ou serem 

embutidas na parede, conforme conveniência arquitetônica; 

 Executar testes de estanqueidade em todas as linhas; 

 Do lado externo da Central de Gás, deverá ser afixada a inscrição:CUIDADO CENTRAL 

DE GÁS “PROIBIDO FUMAR “e “INFLAMÁVEL “ 

 Deverá haver próximo a Central de Gás, um abrigo para as unidades extintoras, 

devidamente identificado e de fácil acesso (Vide Projeto de Prevenção Contra 

Incêndios); 

 A característica dos gases e suas especificações, foram citadas de acordo com 

os catálogos gentilmente cedidos pelos fornecedores dos equipamentos que ora, 

estão sendo requeridos; 

 Utilize tubo de cobre, “CLASSE A“ ou nas especificações de planilha/projeto; 

 Utilize tubos limpos e desengraxados; 

 Canalize os gases até aproximadamente 1 metro das conexões de entrada do 

equipamento. 
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 Utilize somente reguladores compatíveis com a natureza do Gás. Na dúvida, 

NÃO UTILIZE; 

 Todos os reguladores deverão possuir diafragma de aço inox; 

 Utilize sempre o cilindro. Na dúvida, NÃO UTILIZE; 

 Mantenha os gases combustíveis separados dos oxidantes; 

 Mantenha os cilindros com seus capacetes quando possível, em posição 

compacta, dispostos verticalmente e presos com correntes; 

 Mantenha os cilindros cheios; 

 Não remova os sinais de identificação dos cilindros (rótulos, adesivos, etiquetas 

etc.); 

 Não fume próximo à área de armazenamento dos cilindros; 

 Não permita o manuseio dos cilindros por pessoal sem prática; 

 Mantenha equipamentos de segurança próximos à área de armazenamento dos 

cilindros; 

 Teste periodicamente todas as conexões contra vazamentos com uma solução 

de água e detergente; 

 Feche os gases e drene suas linhas nos períodos de inatividade. 

5.13.04.02 Mobiliário 

Conforme projeto arquitetônico foi considera em planilha os materiais in loco apenas 

para instalação como: púlpito e as poltronas do auditório. 

Foram considerados em planilhas os itens que já tinham em planilha original, os itens 

que não estavam in loco foram realizados contatos com os fornecedores indicados pelo 

arquiteto e realizados atualização dos preços. 

Bancada multimídia, Bancada da Biblioteca, Cabine de projeção foi necessário atualizar 

os materiais umas vez que o projeto original foi desenvolvido em 2014, alguns materiais e 

tipos de acabamentos não faz parte da linha de produção nas indústrias.  

5.13.04.03 Equipamentos de Proteção 

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteção coletiva. 
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As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serão dimensionados, especificados 

e fornecidos pela Contratada, de acordo com o seu plano de construção, em perfeito 

estado, pronta para o uso e atendendo aos graus de segurança exigidos para cada caso. 

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à Medicina, Saúde e 

Segurança do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela 

Portaria número 3214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho, e pela portaria número 04, de 04 

de julho de 1995, publicada no DOU de 07 de julho de 1995. 

Em todos os itens da obra deverão ser fornecidos e instalados pela Contratada os 

Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas 

etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como 

nos demais dispositivos de segurança. 

Deverão ser fornecidos pela Contratada, aos seus funcionários e/ou subcontratados, 

todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao 

desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 

e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos 

legais de segurança. 

5.13.04.04 Juntas de Dilatação 

As juntas de dilatação da estrutura deverão ter mastigue de poliuretano. Antes da 

aplicação do selante é recomendável utilizar um limitador de superfície para fixar os 

tamanhos de aplicação do material selante e economizar no uso do material de 

preenchimento. Esse limitador deverá ser flexível de preferência para não influenciar na 

junta. 

Limpeza da superfície: 

 A superfície deve ser limpa, seca, isenta de óleos, graxas e outros 

contaminantes; 

 Caso exista imperfeições, como quebra de bordas, as mesmas deverão ser 

recuperadas; 
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 Colocar fita crepe nas extremidades da junta; 

 As juntas deverão possuir seções mínimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm; 

Colocar um limitador de superfície do tipo tarucel (que possuem várias 

dimensões) para limitar a superfície nas dimensões mínimas acima; 

 O tarucel deverá entrar de forma justa no interior da junta; 

 Cortar a ponta do mástique conforme o tamanho da junta; 

 Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posição de 45º em forma de 

compressão; 

 O acabamento deverá ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado 

espátula ou até mesmo algum produto vegetal com amido, como pôr exemplo a 

batata, pois a mesma não adere ao poliuretano, facilitando o acabamento; 

Junta de dilatação MC – flex 450 VE ou similar, selante bicomponente para juntas de 

movimentação em ambientes de trafego, (considerado utilizar rampa de acesso).Consiste 

no preparo da superfície, limpeza e remoção de substratos, introduzir limitador e aplicar 

com pistola manual ou pneumática, nas especificações do fabricante de temperatura e 

tempo de aplicação. 

5.14 Administração Local 

São despesas usualmente consideradas como “administração local”: a realização de 

serviços administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, serviços gerais, controle 

de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos serviços de controle de qualidade, 

de prazos e de custos (controle tecnológico, programação e controle do andamento das 

obras) e a execução de todos os serviços de supervisão técnica ligados à produção 

(direção técnica de cada serviço, coordenação de pessoal e distribuição de equipamentos 

e materiais necessários à execução da obra).  

Vale ressaltar que são consideradas como administração local despesas que não foram 

atribuídas ao custo de execução de cada etapa do empreendimento. Assim, por exemplo, 

o item de serviço “alvenaria” contempla os custos de mão-de-obra do pedreiro e do 

servente (além dos materiais aplicados), mas os custos com o encarregado de pedreiros 

ou com o mestre-de-obras (que supervisionaram o trabalho) serão computados no 

componente “administração local”. 
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6. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Realizar a prestação dos serviços técnicos especializado para conclusão da construção 

do Centro de Pesquisa e Reabilitação da Ictiofauna e Aquário do Pantanal.  

Qualquer execução diferente do projeto ou alteração da estrutura existente, deverá ser 

obrigatoriamente aprovada pela CONTRATANTE. 

6.1 Serviços Gerais de Canteiro 

a) Segue anexo projeto de canteiro de obras, delimitando as áreas disponíveis para 

instalação da central administrativa do canteiro, onde as empresas deverão 

estabelecer permanência administrativa, entrada e saída de funcionários, 

locação das entradas de energia e água e distribuição de iluminação do canteiro. 

b) Deverá ser solicitado a ligação provisória de água e a reativação de um 

transformador para o canteiro, a rede atual não tem capacidade de carga para 

atender a demanda do canteiro em pleno funcionamento, sendo necessário uma 

rede somente para polo administrativo e as demais para canteiro, a rede de 

esgoto deverá ser interligada na rede coletora do parque das nações. 

c) Será entregue pela fiscalização o PCMAT (...), contendo as informações 

mínimas para planejamento e execução das áreas de: Guarita, Refeitório, 

Sanitários, Área de Vivencia, Baias de Resíduos (seguir PGRCC que deverá ser 

entregue pela empresa vencedora do certame licitatório), escritórios em geral 

(fiscalização, administração, engenheiros, mestres, encarregados, entre outros), 

Vestiários, Almoxarifado(s), caso necessário a instalação das centrais de 

betoneira, formas, corte/dobra. 

d) O barraco ao lado da copa será destinado a área de vivencia, onde será 

necessária a instalação de iluminação e mecanismos de ventilação mecânica, 

retirada dos madeirites das laterais que serão reaproveitados. 

e) Deverão ser construídos barracão destinado a guarita com portão de entrada e 

saída com posto de controle no meio com visão para ambos os lados. 

f) Deverá ser construída barreira lateral de todo perímetro guarda corpo de 

madeira com tela de poliéster laranja e branca, além de escada de acesso da 
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central administrativa para doca em perfil “U” enrijecido e guarda corpo em 

metalon, degraus sem espelho em chapa moeda ou chapa expandida. 

g) Deverão ser retiradas dois super poste de concreto na entrada do 

empreendimento e o transporte será realizado pelo contratante, deverão 

também serem retirados os postes de eucalipto da entrada e serem reinstalados 

na centra administrativa junto com refletores de led, além das descidas de 

energia para distribuição interna, com conectores tipo industrial. 

h) Os cabos hoje destinados para distribuição externa de energia serão 

substituídos por cabos de alumínio quadruplex, após retirada serão utilizados 

para compor a rede interna de distribuição e iluminação provisória. 

i) A empresa deverá executar toda rede de alimentação interna deixando 

disponível em cada pavimento ao menos 01 robô de energia não ultrapassando 

50 metros de distância entre eles, e quando solicitado nos pontos determinados 

pela fiscalização. (Abaixo quadro de cargas considerados para composição dos 

robôs). 

QUADRO DE CARGAS ROBOS  

Numero Descrição Qtd Potencia Unt. (W) Potencia Total (W) 
1 Betoneira Monofásica 2 1500 3000 

2 Serra Circular 2 2000 4000 

3 Furadeira 2 650 1300 

4 Rompedor 1 1500 1500 

5 Martelete 1 800 800 

6 Serra Marmore 1 1300 1300 

7 Serra Manual 2 2000 4000 

8 Vibrador 1 2000 2000 

9 Iluminação 5 100 500 

  TOTAL (W) 18400 

A tabela mostra os principais equipamentos utilizados nos canteiros de obras 
analisada bem como o dimensionamento através da NBR-5410 dos 
disjuntores e cabos necessários para atender as cargas com segurança. 

 
 

 
 

j) Na área destinada deverá ser realizado o nivelamento com motoniveladora e 

forração com bica corrida, camada de 7 a 9 cm de espessura. 
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k) Considera o aluguel de 01 container para ser utilizado pelas equipes 

administrativas, ficando como espoco deste contrato o aluguel para os demais 

contratos quando solicitado para instalação de escritório administrativo com 

sanitário, a instalação deverá estar próximo de ponto de energia sendo entregue 

em plenas condições de uso com agua e energia elétrica, os aparelhos de 

climatização, computadores, internet e demais não fazem parte deste escopo.  

l) O consumo de água e energia da central administrativa será divido entre as 

empresas. 

m) Deverá ser considerado o aluguel de banheiros químicos distribuídos conforme 

recomendação da Ambientec, afim de satisfazer as exigências normativas de 

segurança no trabalho, com limpeza semanal, ficando responsável pelos 

materiais consumíveis de higiene, papel toalha, sabão, sabonete, papel 

higiênico, entre outros. 

n) Todos procedimentos deverão ser aprovados pela fiscalização. 

o) Limpeza geral do canteiro, catalogar os materiais aptos a uso e descarte dos 

demais. 

6.2 Demolição e Retirada 

a) Consiste na demolição dos pisos de granito da laje da esplanada, devido ao alto 

número de peças danificadas e em verificações na laje verificou-se pontos de 

infiltração na impermeabilização, determinados pontos grau elevado de 

calcinação no concreto; 

b) Demolição do concreto de regularização da laje da esplanada e retirada da 

manta; 

c) Retirada dos vidros do guarda corpo da ameba (pavimento entrada). 

d) Retirada das louças para correção nas inclinações dos pisos; 

e) Retirada das tubulações, foram abertas janelas de inspeção para análise da 

tubulação, onde foram encontrados ramais da tubulação de esgoto sem 

inclinação mínima, pontos sem fixação, tubos apoiados com sarrafo de madeira, 

tubos amarrados com arame, entre outros conflitos com a estrutura existente; 
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f) Demolição do forro para refazimento das instalações elétricas, hidráulicas, 

sanitárias, ventilação, climatização e gases. 

g) Retirada das esquadrias de alumínio, em testes realizados materiais instalados 

não apresentaram integridade estrutural, sendo assim necessária substituição; 

h) Os pisos de concreto que receberá a manta vinílica deverá ser apicoado e 

regularizado para recebimentos dos acabamentos, uma vez que os pisos estão 

irregulares. 

i) Os pisos do auditório (nível 101), do corredor técnico de visitação (94,30), salas 

técnicas (nível 88) deverão ser apicoados para correção do nivelamento da 

regularização das lajes. 

j) O piso do túnel de visitação (Rio Paraguai) deverá ser todo demolido, o túnel 

tem preenchimento de concreto leve (com isopor), devido às chuvas a laje está 

saturada e única forma de drenagem é a demolição do piso e refazimento. 

k) Retirada do deck para refazimento da impermeabilização do jardim interno; 

l) Retirada da tubulação de gás para alterar caminhamento, atualmente a 

tubulação está passando junto a entrada de água gelada para o sistema de 

climatização e junto a entrada de alimentação de água fria do prédio, sendo 

considerado perigoso a concentração dos tubos em um único espaço. 

m) Retirada tubulação de incêndio, para alterar caminhamento afim de aliviar 

conflitos e alta concentração de infraestrutura no pavimento técnico. 

n) As retiradas dos ACM (lateral laje esplanada, verde e preto do auditório), serão 

necessários para a execução de serviços de instalação de infraestrutura das 

instalações elétricas e vedação. 

o) Aberturas de janelas e portas e a remoção de pisos de concreto nos pontos que 

não apresentam integridade estrutural. 

p) Demolição de revestimento cerâmico dos sanitários onde não apresentam 

declividade no sentido da caixa de captação (caixa ralo ou ralo linear). 
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6.3 Serviços em Terra 

Deverá ser executado de forma que atenda as normas em vigência com equipamento 

adequados, sendo considerados os serviços de escavação na parte externo do 

empreendimento para interligar o esgoto existente a rede do parque das nações indígenas. 

Espalhamento de terra e as aquisições de argila e areia média, servem de complemento 

para as drenagens internas, a argila serve de base para retenção dos volumes nas laterais 

do empreendimento no setor jardim interna, e interfaceamento e consolidação do terreno 

do jardim. 

Recomposição das áreas utilizadas pela empresa como canteiros de obras. 

Recomposição das áreas internas que devido a paralização sofreu com o perca de 

materiais (carreamento de partículas). 

6.4 Drenagem 

Consiste nos trabalhos de execução da drenagem interna (Jardim Interno), interligando 

na rede externa que se encontra parcialmente executada. 

Também na complementação da drenagem interligando a caixa de captação pluvial no 

provisória ao córrego, para tal deverá ser executado gabião com colchão de 

amortização, afim de controlar a velocidade do escoamento. 

6.5 Estrutura de Concreto Armado 

Consiste nos trabalhos de execução de laje de cobertura, para fechamento da casa do 

pulmão. 

6.5 Alvenaria 

Consiste nos trabalhos de: 

a) complementação dos guarda corpo que estão com altura inferior a exigida por 

norma; 

b) complementação das paredes que não concluídas na paralisação do 

empreendimento; 

c) execução de canaleta de drenagem na esplanada de acesso; 

d) reboco das paredes de concreto do rio Paraguai com argamassa polimérica; 

e) complemento parede arrimo rampa acesso cambiamento. 
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f) Reboco parede Rio Paraguai com tamponamento dos furos das formas, deverá 

utilizar argamassa com adesivo e chapisco com adição de pedrisco e bianco ou 

material similar; 

g) Execução dos elementos vazados nível 85,35. 

h) Reparos de fissuras, pode ser encontrados em diversos pontos do 

empreendimento, pelas movimentações termicas as quais tiveram ao decorrer 

da paralisação. 

6.7 Impermeabilização 

Consiste nos trabalhos de: 

a) impermeabilização das caixas plenum de climatização com manta liquida. 

b) Impermeabilização da laje da esplanada com manta dupla cruzada; 

c) Impermeabilização da laje da cabine da subestação; 

d) Impermeabilização da laje do cambiamento; 

6.9 Esquadrias e Ferragens 

Consiste nos trabalhos de: 

a) Verificação das esquadrias instaladas; 

b) Emissão de relatório técnico da situação atual; 

c) Após etapas anteriores executadas e aprovadas pela fiscalização inicia as 

instalações dos portais, contra marco, entre outros; 

d) Instalação das complementações (folhas e acessórios, estruturas de fixação 

com vidros); 

e) Instalação das esquadrias de alumínio (telas de vedação/brises); 

f) Instalação dos revestimentos acústicos (auditório); 

g) Instalação dos painéis de ACM fixados em estrutura de alumínio (estrutura 

auxiliar), fixados com parafuso; 

h) Finalização da instalação do ACM com silicone ou PVB nas juntas de instalação; 

i) Recuperação do guarda corpo polimento dos montantes e corrimão em inox; 

j) Instalação dos vidros e fixação conforme projeto; 

k) Instalação dos cabos de aço inox; 
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l) Instalação de tela removível de fechamento lateral doca/quarentena, sala dos 

compressores e lateral do prédio atrás subestação. 

6.10 Instalação Hidráulica, Sanitária e Pluvial 

Consiste nos trabalhos de: 

a) Verificação das Tubulações, Válvulas, Bomba e Registros; 

b) Conclusão dos barriletes (linha de alimentação dos ambientes); 

c) Reforço nas fixações dos tubos com fita valsiva ou similar; 

d) Instalação das Louças conforme projeto, em caso de divergência consultar 

fiscalização; 

e) Instalação acabamentos dos registros (canopla cromada); 

f) Instalação torneiras, válvulas mictórias, sifão cromado, engate flexível. 

g) Testes de pressão e estanqueidade; 

h) Execução da Tubulações e caixas de passagem; 

i) Conclusão das bancadas; 

j) Instalação dos acessórios (papeleira, dispenser, entre outros); 

k) Executar as instalações do poço prevista em planilha (limpeza, laudos de 

qualidade da água, instalação de bomba e tampa) 

l) Executar irrigação do jardim interno conforme projeto; 

m) Instalação das divisórias dos sanitários neocom ou similar; 

 

6.11 Instalações Preventivas de Incêndio 

Consiste nos trabalhos de: 

a) Retirada da tubulação existente, de forma que possam ser reaproveitadas; 

b) Verificação da tubulação retirada; 

c) Instalação da tubulação, fazendo testes por trechos; 

d) Instalação da bomba; 

e) Limpeza da Tubulação; 

f) Colocar em carga; 

g) Emitir laudo dos testes; 

h) Medir pressão nominal em todos os pontos dos Hidrantes; 
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i) Testar todos os dispositivos (alarmes, sensores). 

 

6.12 Revestimento de Parede 

Consiste nos trabalhos de: 

a) Preparo das paredes para receber os revestimentos que podem ser de tinta látex 

acrílico, massa raspada, fundo selador ou revestimento cerâmico 10x10; 

b) Reparo das paredes; 

c) Aplicação e Lixamento da Massa Acrílica; 

d) Aplicar fundo selador; 

e) Aplicar da pintura; 

f) Massa raspada não necessita Massa acrílica; 

g) Nas áreas técnicas atrás dos tanques no nível 94,30 será aplicado apenas fundo 

selador; 

h) Executar limpeza após execução; 

i) Execução de parede em gesso acartonado (fechamento caixa plenum lateral 

tanque auditório/ Parede lateral sanitário 05 / parede fechamento tubulação shaft 

museografia) 

j) Pintura das estruturas metálicas na cor preto fosco (escadas / plataformas de 

manutenção, guarda-corpo). 

k) Pintura automotiva nas escadas dos setores de visitação; 

l) Aplicar estuque nas paredes em concreto aparente no pavimento técnico nível 

90,95; 

m) Pintura dos anéis superiores Tanque 02 e 12 em fibra de vidro sobre massa 

automotiva; 

6.13 Revestimento de Forro 

Consiste nos trabalhos de: 

a) Fornecimento do forro de gesso com alturas e especificação de projeto áreas, 

nas áreas de visitação e técnicas pertinentes a pesquisa são de gesso 

acartonado, áreas técnicas de climatização forro em fibrocimento. 
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b) Instalação de estrutura metálica auxiliar de fixação com tirantes amarrados na 

estrutura de cobertura; 

c) Instalação das placas de gesso acartonado respeitando os detalhes de projeto 

(aberturas, rebaixos, sancas); 

d) Aplicação e lixamento de massa látex pva; 

e) Instalação de alçapão de manutenção para os K7; 

f) Instalação de alçapão de correr para acesso aos chiller; 

g) Instalação de estrutura de fixação para receber placas de drywall do fechamento 

das caixas plenum; 

6.14 Revestimento de Piso 

Consiste nos trabalhos de: 

a) Preparo dos pisos; 

b) Instalação dos pisos conforme projeto (granito, porcelanato, manta, 

emborrachado, carpete); 

c) Rejuntamento e limpeza; 

d) Tratamento de juntas; 

e) Instalação de filete de granito nas portas; 

f) Aplicação de selante granito; 

g) Instalação dos pisos de madeira conforme especificação de projeto (colado ou 

tarugado); 

h) Preparo e instalação de carpete no auditório; 

6.15 Acessibilidade 

Consiste nos trabalhos de: 

a) Instalação de piso tátil conforme projeto 

b) Instalação de anel e placas em braile nas escadas; 

6.16 Serviços Complementares 

Consiste nos trabalhos de: 

a) Locação de equipamento de elevação (pta’s, andaimes); 

b) Instalação de equipamentos de içamento (monta carga); 



 

DOC: MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Nº: MD-102/2020 
 

REV.  
01 

OBRA: Centro de Pesquisa e de Reabilitação da Ictiofauna 
Pantaneira - Aquário do Pantanal 

FOLHA: 

74 de 79 
OBJETO
; CONCLUSÃO DA PARTE CIVIL DO CENTRO DE PESQUISA E 

REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA E AQUARIO 

 
c) Abrigo de gás; 

d) Furos em laje; 

e) Locação de grupo gerador para testes pré operacionais; 

f) Instalação de tela de projeção; 

g) Plantio de grama para recomposição após escavações no perímetro do Parque 

das Nações; 

h) Instalação de Tubulação de gás e coifa do refeitório; 

6.17 Limpeza / Manutenção 

Consiste nos trabalhos de: 

a) Revisão dos elevadores e escadas rolantes; 

b) Limpeza especializada dos vidros da entrada; 

c) Desobstrução de tubulação de água pluvial; 

d) Manutenção da bomba de alimentação principal do empreendimento; 

6.18 Mobiliário 

a) Avaliação dos moveis em canteiro; 

b) Aquisição e instalação dos móveis (bancada multimídia, biblioteca, auditório, 

cabine de projeção); 

c) Avaliação das poltronas; 

d) Instalação das poltronas; 

6.19 Playground 

a) Aquisição e instalação dos brinquedos conforme projeto; 

6.20 Paisagismo 

a) Projeto desenvolvido pela equipe técnica conforme memorial anexo 

b) Executar conforme projeto; 

c) Execução deverá ter engenheiro ambiental ou profissional habilitado para 

acompanhamento dos trabalhos; 
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6.21 Administração Local  

A tabela abaixo relaciona os colaboradores que forma levados em consideração, e que 

a equipe técnica julga necessário para condução da obra. Esclarecemos que os 

pagamentos serão realizados de acordo com os procedimentos recomendados pelo TCU 

(Tribunal de Contas da União), em seu Acordão N°2622/2013 – TCU – Plenário. 

Materiais / Serviços   

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 

ENGENHEIRO AMBIENTAL H 

COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 

AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 

 

7. TESTES OPERACIONAIS DA INSTALAÇÃO 

7.1 Testes Hidráulicos e Sanitários  

A executante deverá testar hidrostaticamente, as tubulações hidráulicas para 

verificação de possíveis vazamentos devendo suportar no mínimo a pressão de operação. 

A executante deverá testar hidrostaticamente, as tubulações sanitárias para verificação 

de possíveis vazamentos devendo suportar no mínimo a pressão de operação. 

Todos os testes hidrostáticos serão acompanhados pela fiscalização. 
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7.2 Testes de Pressão tubulação de Gás e Incêndio 

A executante deverá testar a estanqueidade das tubulações que compõem os sistemas 

gás glp e da tubulação de incêndio para verificação de possíveis vazamentos e garantir a 

estanqueidade da mesma, devendo suportar no mínimo a pressão de operação. 

A executante deverá comprovar que todas as instalações referentes aos gases estão 

aptas ao correto funcionamento. 

Todos os testes de estanqueidade serão acompanhados pela fiscalização. 

7.3 Equipamentos e Acessórios 

A executante deverá testar o funcionamento de todos os sistemas individualmente, 

incluindo todos os equipamentos, válvulas e acessórios, entre eles escadas rolantes, 

elevadores, monta carga, poço, luzes de emergia, entre outros equipamentos e 

acessórios. 

8. START-UP SISTEMAS 

Após a realização dos testes, será realizada a partida de todos os sistemas que 

integram o pleno funcionamento do empreendimento, compostos nessa planilha de 

execução dos serviços a serem fornecidos pela contratante, garantindo a segurança e 

correto funcionamento de todos os sistemas seja de drenagem, esgoto ou alimentação 

até dos acessórios e equipamentos instalados. 

8.1 Aceitação 

  A aceitação dos serviços será efetuada pela fiscalização a partir dos fornecimentos e 

serviços realizados, operação adequada de todos sistemas e respectivos relatórios 

fornecidos pela Proponente entregues em formato de Data Book.  

9. FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

a) A empresa deverá apresentar os produtos especificados no presente MD em 

linguagem clara, para perfeita compreensão.  

b) Todos os relatórios deverão ser apresentados em volumes rubricados e 

encadernados em tamanho A-4, coloridos e encaminhados em mídia eletrônica. 
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c) Todos os acervos fotográficos produzidos durante a consultoria das obras deverão 

ser encaminhados à CONTRATANTE em mídia eletrônica. As fotos deverão ser 

identificadas com data (dia/mês/ano). A resolução mínima das imagens será de: 300 

dpi e 1 Mega, no formato “jpeg”, devendo evitar, a retratação de pessoas e marcas de 

empresas privadas. 

d) A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso, sendo 

A4 para documentos em texto e planilhas, e A0, A1, A2 e A3 para desenhos conforme 

formato, sendo 02 (dois) jogos de cópias dos desenhos e documentos, assinados pelos 

autores e em mídia digital (pen drive - “ *.doc” (textos), “ *.xls” (planilhas) e para 

desenhos “ *.rvt”. 

10. GARANTIA 

O período de garantia deverá ser os correspondentes a lei n° 8.666, edital e/ou contrato 

firmado entre as partes. 

A garantia aqui mencionada, consiste unicamente em reparar ou substituir peças e 

componentes com defeitos de fabricação comprovados e/ou montagem e não deve 

abranger peças ou componentes sujeitos a desgastes normais pelo uso. 

As instalações, manutenções e operação deve atender as recomendações do manual 

de instalação, operação e orientações do fabricante. 

Deverá ser emitido relatório técnico final por parte da CONTRATADA, contendo 

informações de funcionamento de cada sistema. 

11.  PRAZOS 

O Prazo total será de 365 dias corridos a contar da data da emissão da ordem de 

serviço, sendo 90 dias para planejamento e compras de materiais. Os prazos detalhados 

podem ser observados com mais detalhes no cronograma executivo anexo desse termo. 

12. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 

a) Deverá ser comprovada através de Atestado de Capacidade Técnica (CAT), 

fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrado no CREA ou 

CAU, de que a licitante presta ou prestou referentes a tabela abaixo, para o 
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profissional será aceita apenas CAT fornecida pela órgão competente não sendo 

aceita emitida por pessoa jurídica. 

b) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente, profissional 

habilitado com formação superior em Engenharia ou Arquitetura e Engenheiro 

Eletricista devidamente registrado no conselho CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 

devidamente registrado nos órgãos profissionais competentes, com experiência 

comprovada de no mínimo 5 anos de experiencia nos serviços objeto deste memorial. 

c) Comprovação de registro da empresa no CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia / CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

d) Atestado de visita técnica, a ser emitido pela Fiscalização da Obra. A visita aos 

locais de instalação deverá ser realizada pelo responsável ou representante da 

licitante antes da data da entrega e realização da concorrência. As visitas deverão 

ser precedidas de agendamento junto a Fiscalização da Obra, pelo telefone (67) 

3326-1463, no horário de expediente da AGESUL. Não serão aceitas justificativas 

relativas ao desconhecimento das condições do local de execução do serviço a título 

de obtenção de aditivos e/ou prorrogação de prazos. 

e) A Certidão de Acervo Técnico (CAT) deverá referir-se à atividade técnica que 

faça parte das atribuições legais do profissional, atendendo à atividade 11 relativa à 

execução da obra, constantes do artigo 1º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 

1973, do CONFEA. 

f) Os atestados e complementos técnicos deverão explicitar, claramente, todos os 

serviços relacionados pela participante, destacando, na forma de grifo ou de cor, o 

atendimento às exigências ao item anterior. 

g) Abaixo segue quadro de habilitação técnica da empresa/profissional. 
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QUALIFICAÇÃO TECNICA - ITEM 01 - CIVIL 

  
01.01   INSTALAÇÃO DE PISO (DE GRANITO OU TIPO PORCELANATO) M² 540,00 

01.02 
  

INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS 
FIXADOS EM PERFIL METÁLICO (SUPORTE FIXO, CONECTOR E 
TIRANTE EM ARAME GALVANIZADO) 

M² 
2.500,00 

01.03 
  EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 

DUAS DEMAOS. 
M² 

2.200,00 

01.04 
  

EXECUÇÃO DE SISTEMA PSCIP COM POTENCIA MINIMA DE BOMBA 
INSTALADA DE 5 CV. 

M² 
6.600,00 

01.06 
  

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA COM CARACTERISTICAS 
SEMELHANTES OU COMPLEXIDADE, COM SOMATÓRIO DE ATE 05 
ATESTADOS 

M² 
6.600,00 

   
 DEVERÁ APRESENTAR OS ACERVOS TECNICO/OPERACIONAL (EMPRESA E 

PROFISSIONAL) COM NO MÁXIMO 05 ATESTADOS PARA SOMATÓRIO DAS AREAS 
RECOMENDADAS. 

 

  

13. ANEXOS 

 
 VER ANEXO – LISTAGEM ARQUIVOS 

 
 
 
 
_____________________________________________ 
Eng. Civil Renan Andrade 
SEINFRA 
CREA 19471/MS 
 
 


