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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

OBRA: Rede de Drenagem Pluvial, Pavimentação de Passeios, Rede Elétrica em 

baixa Tensão, Sanitários, e  Conjunto de Quiosques na Praça do Trabalhador. 

ÁREA À CONSTRUIR POR QUIOSQUE: 25,08m² 

ÁREA À CONSTRUIR TOTAL 6 QUIOSQUES: 150,48m² 

ÁREA À CONSTRUIR BANHEIROS: 11,25m² 

ÁREA TOTAL: 161,73 m² 

ENDEREÇO: Quarteirão Formado pelas Ruas: São Manuel, da Várzea e Arapongas, 

em Nova Hartz/RS. 

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade, determinar os principais 
serviços a serem realizados na execução da referida obra, fixando as condições gerais que 
deverão ser obedecidas durante a execução, como também os materiais a serem 
utilizados, técnicas de construção a serem empregadas e referências para sua execução. 
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01. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

  

 

a. O Projeto é composto das seguintes Pranchas: 
 
P01 – Prancha da Macro Drenagem da Praça do Trabalhador; 
P02 – Projeto de Instalações Elétricas da Praça do Trabalhador – Trecho 1 
P03 - Projeto de Instalações Elétricas da Praça do Trabalhador – Trecho 2 
P04 – Implantação dos Quiosques/Pavimentações na Praça do trabalhador : Trecho 1 
P05 - Implantação dos Quiosques/Pavimentações na Praça do trabalhador : Trecho 2 
P06 – Projeto Arquitetônico e complementares Ampliação Sanitários 
   Prancha S1 à S2 – Projeto Estrutural da Ampliação dos Sanitários 
P07 – Projeto Arquitetônico/Executivo Quiosques  
   Prancha Q1– Projeto Estrutural dos Quiosques: 
P08 – Projeto Arquitetônico/Executivo Quiosques  
P09 – Planta de Infraestrutura dos Quiosques - Implantação 
P10 – Setor 01, 02 e 03 – Infraestrutura Quiosques 
P11 – Setor 04, e 05 – Infraestrutura Quiosques 
P12 – Setor 06  – Infraestrutura Quiosques – Det. Fossa e Filtro e Ala à Executar e Ligação à 

rede Pluvial existente; 

Total: 15 pranchas 
 
 
 
b. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE MATERIAIS: 

O executante só poderá usar qualquer material depois de examinado e 
aprovado pelo fiscal técnico da prefeitura; 

Cada lote de material deverá ser comparado com a respectiva amostra, 
previamente aprovada pelo fiscal técnico e guardada no canteiro de obra. 

Caso surja neste memorial descritivo, a expressão “ou similar”, fica 
subentendido que tal alternativa será precedida de consulta sujeita à 
aprovação pelo fiscal técnico da prefeitura. 

c. TÉCNICAS DE EXECUÇÃO: 

Todos os serviços e materiais utilizados, independentemente de especificações, 
ou detalhamento, deverão atender às normas técnicas vigentes da ABNT – 
Associação de normas técnicas. 

A execução da obra ficará sob a responsabilidade do profissional representante 
da empresa contratada, que deverá estar habilitado junto ao CREA – 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, com sua ART (Assinatura de 
Responsável Técnico) ou junto ao CAU – Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo, com sua RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), 
devidamente assinada (o), paga e entregue ao fiscal técnico da prefeitura. 
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A partir do momento em que for dado início a obra, a empresa contratada 
deverá estar representada por um profissional arquiteto ou engenheiro, que 
servirá de interlocutor entre a contratada e a prefeitura por intermédio de 
seu profissional responsável pela fiscalização, cujos contatos deverão ser 
realizados com agendamento prévio – bem como as concretagens deverão 
ocorrer somente com autorização prévia por parte da fiscalização, o qual 
deverá ser comunicada com 48 horas de antecedência. 

Todo o serviço, a juízo do fiscal técnico, que tenha sido mal executado ou 
executado diferente do projeto, será demolido e refeita sem acréscimos de 
novos custos para o município. 

d. MODIFICAÇÃO NO PROJETO: 

Nenhuma alteração no projeto ou memorial descritivo, determinando ou não 
encarecimento da obra, será executada sem autorização do contratante e do 
autor do projeto, por escrito. 

Sempre que for sugerida pelo executante qualquer modificação, esta deverá ser 
acompanhada de orçamento correspondente, se apresentar alteração de 
preço para mais ou menos. 

 

e. RESPONSÁVEL PARA ALTERAÇÕES SUGERIDAS: 

O executante assumirá integral responsabilidade e garantia pela execução de 
quaisquer modificações que forem eventualmente por ele propostas e 
aceitas pelo contratante e pelo autor do projeto. 

f. DIÁRIO DE OBRAS: 

O diário de obras deve ser anotado diariamente, assinado pelo responsável 
técnico e pelo fiscal da obra. Prazos ou serviços extras solicitados devem 
estar justificado no diário, assim como a quantidade de funcionários no dia 
a dia, serviços executados e dados climáticos. 

g. MEDIÇÕES: 

As medições a serem realizadas para liberação de pagamentos deverão estar 
em conformidade com a planilha orçamentária, e devem ser encaminhadas 
com no mínimo 48 horas de antecedência para a análise e aprovação do 
fiscal técnico responsável pela fiscalização da prefeitura.  

A empresa vencedora do processo, DEVERÁ OBRIGATÓRIAMENTE, enviar a 
planilha em formato Excel (.xls, .xlsx), com o valor utilizado no processo 
licitatório, para a realização das aferições de medições – à fim de agilizar o 
processo e possibilitar o acompanhamento. 

h. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: 

A contratada deverá apresentar junto a esta municipalidade qual será o plano 
de recolhimento e destinação final dos resíduos sólidos gerados ao longo da 
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construção, o mesmo deve constar os dados da empresa habilitada para tal 
fim assim como a licença de operação da mesma. 

i. PLACA DE OBRA: 

No início da obra, deverá ser instalado uma placa em chapa metálica e adesivo 
impresso, cujo layout será fornecido pela fiscalização da obra, esta placa 
devo conter uma estrutura de varas de eucalipto e estar a 1,20 metros do 
solo. 

 

1.1 - Canteiro de Obras: 

Será executado um barracão para depósito de materiais e ferramentas, em local 

apropriado, previamente definido e aprovado pelo responsável da fiscalização, ou será 

instalado um container.  

Nesta etapa, a empresa deverá Solicitar via Protocolo, a locação dos vértices de 

cada quiosque, e a Licença para Remoção de Aproximadamente 10 árvores – onde serão 

constatadas a necessidades de remoção e poda das árvores que interferirão na obra.  

Somente após a vistoria da prefeitura, e emissão da liberação, é que as podas e 

remoções poderão ser executadas. 

 Deverá estar disponível na obra, todas as peças técnicas que compõem o projeto 

a ser executado (projetos, memorial descritivo, Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT), ou Anotação de Responsabilidade Técnicadevidamente recolhida, etc). As ligações 

de energia, e água, serão cedidas do próprio Parque Municipal – não havendo a 

necessidade de instalações provisórias. 

 

 

1.2 - Limpeza do Terreno: 

Previamente ao início da obra, o terreno será preparado para a construção. Nesta 

etapa será removida a camada vegetal, e calçada de piso intertravados localizada no 

perímetro da obra a ser edificada. A remoção de entulho (bota-fora) da presente obra 

ficará por conta da contratada que irá dispor de local adequado para armazenamento e 

posterior recolhimento do mesmo. 

 

1.3-  Marcação da Obra: 

A locação da obra será feita em 2 etapas: 

A primeira, consistirá na locação por parte da Secretaria Municipal de 

Planejamento, através de Estação total, o posicionamento dos 4 vértices de quiosque, 

solicitada previamente no item 1.1 

Após este processo, deverá ocorrer a locação através de gabarito em madeira, 

construído ao redor de toda a construção, com a marcação de eixos de fundações, vigas, 
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pilares, etc. Tal gabarito deverá ser construído com sarrafos nivelados, de madeira, sem 

empenamento e retos, de no mínimo 10 cm, e pregados em caibros. Considerando-se 

eventuais desníveis de terreno, o mesmo será construído, se necessário, em degraus, mas 

mantendo-se o perfeito nivelamento e esquadro.  A execução da locação da obra é de 

inteira responsabilidade da contratada, sendo que, em caso de erros eventuais, a mesma 

arcará com as correções, sem ônus para a contratante. 

 

1.4-  Serviços iniciais de Drenagem da praça: 

Em função do acúmulo de água na praça, em dias de grande precipitação 

pluviométrica em curto espaço de tempo - será executado uma rede de drenagem na 

Praça do Trabalhador, conforme item 1.5.1 À 1.5.19 da Planilha Orçamentária 

 O serviço consistirá na escavação mecânica através de uma mini escavadeira, nos 

locais indicado em planta, para a colocação de tubos de Drenagem Corrugado espiralado, 

Flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade  (PEAD),6” (160mm) e 4” (100 mm), 

de acordo com critérios da NBR 15.073, instalados conforme especificado em planta. 

Antes da colocação dos tubos, deverá ser colocado um lastro de 10 cm de pedra britada 

Nº 1. O tubo a ser instalado conforme item 1.5.5 e 1.5.6 da planilha orçamentária, deverá 

estar envolto em Manta Bidim RT-14, seguindo os critérios da NBR 15224:2005, e 

conforme item 1.5.4 da Planilha orçamentária. 

Nas laterais e na face superior dos tubos envelopados com manta Bidim, será 

espalhado nova camada de 10 cm de pedra britada nº 1. Somente após a execução destes 

serviços, será realizado o reaterro manual das valas, com a compactação mecanizada, com 

o auxílio de um compactador tipo sapo, ou placa. 

Em trechos específicos, serão executadas caixas de passagem e inspeção de 

concreto pré-moldado, com 40 cm de diâmetro e com tampa mista de concreto e grelha 

em metal, de dimensões 30 cm x 30 cm. Após a execução da rede, esta será ligada na caixa 

de inspeção situada na porção Sudeste da Praça, conforme item 1.5 
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1.5-  Serviços Finais de Drenagem da praça: 

Na porção Sudeste da praça, será executado uma Ala, como sistema 

complementar de drenagem da Praça – conforme item 1.5.11 da Planilha Orçamentária 

 A ala será executada em alvenaria de Pedra grês, seguindo as dimensões do 

projeto, com acabamento à Vista Externamente, tendo as juntas uniformes, e acabadas, 

ficando estas, 1 cm em baixo relevo, em relação a face das pedras. Como forma de captar 

a água superficial, será executado lastro de concreto de 10 cm na forma de uma rampa, 

com inclinação de 2 % em direção a Ala. 

À partir deste ponto, será executado uma rede de drenagem em tubos de concreto 

simples de 600 mm de diâmetro, de acordo com as especificações da NBR 8890. Haverá 

as escavações necessárias conforme definido em projeto à fim de escoar até a Caixa de 

Inspeção pluvial que deverá ser executada conforme Imagem 1 e 2 das páginas 6 e 7. Há 

também o projeto em escala maior para o momento da execução. 

Será necessário a remoção de cerca de 10 m² do pavimento existente, para a 

execução destes serviços, estando previsto a sua recomposição após a execução dos 

serviços. Sobre o trecho executado entre a ala, e o passeio existente, está previsto o aterro 

para conformação do terreno, até ocultar a tubulação à executar. 

A Caixas de Inspeção, será executada em Alvenaria em pedra Grês, com tampa em 

2 seções de 150x75cm em Concreto Armado. O fundo das caixas receberá lastro em 

concreto simples, com inclinação de 1,5% em direção ao fluxo da Água.  

Está projetado execução de rede até a caixa de inspeção na esquina da rua 

Martinho Lutero, e rua São Manoel.  

Há previsto um volume de concreto para execução das tampas, e lastro de 

concreto desta caixa de inspeção existente. 
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Imagem 1 – Trecho 1 da Rede Pluvial 
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Imagem 2 – Trecho 2 da Rede Pluvial 
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1.6-  Serviços de Pavimentação: 

 

Para efeito da presente especificação, consideram-se concluídos os serviços de 

base ou a escarificação e compactação do subleito. Durante a execução destes serviços, 

serão executados previamente a instalação da infraestrutura prévia que possivelmente 

passará abaixo do passeio público,  

 

Materiais 

A utilização do Areia Média, deverá ter granulometria compatível para o devido 

preenchimento das juntas, sendo o material isento de terra ou outros materiais estranhos. 

 

Execução 

A) O espalhamento deverá ser feito de forma uniforme, de modo à serem obtidas 

as espessuras previstas em projeto; 

B) Após o espalhamento deverá ser feita a verificação do greide longitudinal e da 

seção transversal, devendo ser corrigidas as quantidades nos locais que apresentarem 

falta, ou excesso de materiais. Deverão ser previstos os caimentos e inclinações 

necessárias para a execução de rebaixos de meio fio para acesso aos quiosques 

 

Controle 

Será tolerada uma variação de até + 2 cm em relação às espessuras previstas no 

projeto, não se admitindo variações para menos. Na utilização do Areia Média, deverá ter 

granulometria compatível para o devido preenchimento das juntas; 

 

Revestimentos com Bloquetes de Concreto 

 

Generalidade 

A pavimentação somente poderá ser iniciada após amostra do bloquete à 

fiscalização, e o aceite desta; 

A) Revestimento com bloquetes de concreto, é caracterizado por um revestimento 

contínuo com blocos de concreto, cravados de topo por percussão, justapostos, 

assentados sobre base apropriada, com rejuntamento e enchimento dos vazios; 

B) Bloquetes-mestres, são os primeiros blocos assentes espaçadamente, em 

conformidade com o greide, e seções transversais, destinadas a servir de guia para o 

assentamento dos demais blocos; 

C) As Pavimentações dos bloquetes de concreto deverão seguir as medidas 

constantes no projeto, sendo que as emendas deverão ser recortadas com serra, e ter a 

junta seca. 
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D) Depois de assentados, os bloquetes devem ser rejuntados, e compactados 

mecanicamente, até ficarem firmes, e manterem uniformidade; 

 

Materiais 

Os bloquetes, ou bloco intertravados deverão ser de concreto, Fck 35 Mpa, sem 

variação no seu formato, permitindo encaixe perfeito, e espessura de no mínimo 6 cm, 

formato retangular. Deve atender as especificações técnicas da NBR 9871. A Areia Média 

para assentamento, deverão ter espessura de 5,00 cm no mínimo. 

  

 

Execução 

Sobre a base de Areia Média previamente preparada pelo executante, e aprovada 

pela fiscalização - deverá ser executado o revestimento, iniciando com o assentamento 

dos blocos mestres, com espaçamento de cerca de 4,00 m no sentido longitudinal, de 

acordo com os perfis do projeto, e de 60 cm no sentido transversal. Nesta etapa, deverão 

ser previstos os rebaixos de meio fio.  A fiscalização deverá avaliar, e aprovar o 

assentamento dos blocos mestres, e o rebaixamento de acesso à cadeirante, para que a 

seguir, seja executado o assentamento dos demais blocos. As juntas deverão ser 

preenchidas com areia fina ou Areia Média. No mesmo dia da execução, o revestimento 

deverá ser coberto por uma camada de 2 cm de areia fina ou Areia Média, e batido à 

soquete apropriado.  

- A operação de compressão inicia da periferia para o centro, em faixas. 

- A compressão deve ser feita de modo que, em cada passada do rolo compressor, 

seja abrangida pelo menos a metade da faixa precedente. 

Não deverá ser permitido o tráfego nos trechos em operação e construção.  

 

Controle 

Os bloquetes de concreto deverão ser examinados por amostragem, devendo ser 

rejeitadas aquelas que não satisfazerem as especificações, seja no concernente a 

qualidade do concreto, quanto no que diz respeito às limitações geométricas.  

Antes de ser executado o cobrimento com areia ou Areia Média para posterior 

compactação, a fiscalização inspecionará visualmente a disposição dos blocos devendo 

ser rejeitado os trechos em que não tenham sido seguidas as especificações da 

construção. 

 

EXECUÇÃO DE MEIO FIO 

 

 Generalidades 
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A) meios-fios: são peças de concreto pré-moldado com forma e dimensões 

especificadas de 13x15x30x100cm, alinhadas segundo o greide de via pública, destinadas 

a ancorar e proteger as bordas do pavimento e criar um ressalto protetor aos passeios ou 

calçadas. 

B) Espelho: é a parte do meio fio, na face livre, na vertical, que constitui o ressalto 

entre o nível do pavimento e da calçada ou passeios. 

C) piso: é a face superior do meio fio ou cordão; 

 

Materiais 

A) Os meios-fios deverão ser executados em concreto pré-moldado, o que deverá 

atender ao que segue 

- traço em volume = 1:2:3 

- Fator água/cimento = 0,61/1Kg 

- Consumo de 350 Kg de cimento por m³ 

B) a água, o agregado graúdo, o cimento e a areia deverão satisfazer as exigências 

das Normas Brasileiras em vigor; 

 

Assentamento 

A) Após a liberação dos serviços de compactação do reforço do subleito, deverão 

ser assentados os meios-fios, em cavas de fundação previamente apiloadas; 

B) Após o assentamento as valas junto aos passeios deverão se aterradas e 

apiloadas; 

C) Os meios fios deverão ter suas arestas superiores rigorosamente alinhadas, cuja 

verificação deverá ser efetuada antes do início do calçamento; 

D) o rejuntamento dos meios-fios deverá ser executado com argamassa de 

cimento e areia na dosagem em volume de 1 de cimento para 3 de areia. 

 

Controle Geométrico 

Serão admitidas as seguintes tolerâncias: 

- Mais ou menos 2 cm em relação as dimensões da seção transversal do meio fio; 

- mais ou menos 1 cm em relação ao alinhamento e perfil estabelecidos no projeto. 

O alinhamento deverá ser verificado na face do lado da pista 

 

Medição 

Os meios fios serão medidos por metro linear assentado e rejuntado  



 
 

 
12 

02.FUNDAÇÕES  

2.1.PROJETO QUIOSQUES 

2.1.1 Micro estacas 

Nos locais indicados em projeto anexo, serão executadas fundações, as quais serão 

compostas de micro estacas de concreto armado, diâmetro de 250mm, detalhadas na Q1 

e Q2. As estacas terão profundidade mínima de 5,0 metros, fretagem de 4,00 m e 

arranque de 1,00m.  

Todos elementos de concreto armado, devem possuir recobrimento MÍNIMO de 

3,00 cm, de acordo com a NBR 6118. 

 

2.1.2  Vigas baldrames 

Após a concretagem das micro estacas, deverá ocorrer o arrasamento das cabeças 

de estacas (corte de cabeça de estacas), à fim de promover o correto engastamento entre 

o elemento estaca, e bloco de fundação. Além disto, está previsto 4 blocos de fundação 

para engastamento das ferragens das mesas e bancos (Prancha P09). Nesta etapa deve-

se providenciar o arranque das ferragens dos bancos e mesas. 

 Deverá ser executado os blocos de fundações de acordo com o detalhamento na 

Prancha 09 à 11 – devendo o encontro de ferragens, ser executado com ganchos de 10 

cm.  

O concreto poderá ser dosado na obra – desde que executado com padiolas – e 

com traço compatível, FCK 25 Mpa. As vigas baldrames deverão com a face superior 30 

cm acima do nível do solo. Após a cura e desforma, deverão ser impermeabilizadas nas 

faces superiores e internas, com 03 demãos de hidroasfalto, em sentidos ortogonais – 

seguindo as recomendações do fabricante do produto.   

O Quiosque 1, possuirá acessibilidade PNE, estando previsto, a execução de uma 

rampa com inclinação máxima de 6,6%. A rampa terá as laterais executadas em alvenaria 

de pedra grês, com acabamento à Vista Externamente, tendo as juntas uniformes, e 

acabadas, ficando estas, 1 cm em baixo relevo, em relação a face das pedras. Após a 

execução do embasamento em pedra grês, ocorrerá o processo de aterro devidamente 

apiloado, e lastro de brita. Sob estas camadas, está previsto a execução de um concreto 

de 10 cm, com acabamento Discado, e dispor de ranhuras horizontais para melhor 

aderência do equipamento locomotor. 

 

2.1.3 ESTRUTURA 

2.1.3.1 Pilares, vigas, mesas e bancos 
Nos locais indicados em projeto, serão executados pilares de concreto armado, de 

diâmetro final 20 cm, montados em formas de tubos de concreto simples diâmetro final 

25 cm. Ao final do pilar, deverá ser deixado uma espera de 20 cm da ferragem, para 

engaste da viga de madeira. Abaixo, cronograma ilustrativo da execução: 
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2.2.PROJETO SANITÁRIOS 

2.2.1 Micro estacas 

Nos locais indicados em projeto Pranchas S1 à S8 serão executadas fundações, as 

quais serão compostas de micro estacas de concreto armado, diâmetro de 250mm (4 

unidades), detalhadas na Prancha S2. As estacas terão profundidade mínima de 4,00 

metros, fretagem de 4,00 m e arranque de 1,00m. Todos elementos de concreto armado, 

devem possuir recobrimento MÍNIMO de 3,00 cm, de acordo com a NBR 6118. 

 

2.2.2  Vigas baldrames 

Após a concretagem das micro estacas, deverá ocorrer o arrasamento das cabeças 

de estacas (corte de cabeça de estacas), à fim de promover o correto engastamento entre 

o elemento estaca, e vigas de baldrame. 

O projeto de configuração das formas, está detalhado na Prancha S3, e detalhes 

das ferragens na prancha S4. 

O concreto poderá ser dosado na obra – desde que executado com padiolas – e 

com traço compatível, FCK 25 Mpa. As vigas baldrames deverão com a face superior 30 

cm acima do nível do solo – entretanto, deverá prioritariamente respeitar o nível existente 

no local. Após a cura e desforma, deverão ser impermeabilizadas nas faces superiores e 

internas, com 03 demãos de hidroasfalto, em sentidos ortogonais – seguindo as 

recomendações do fabricante do produto.   

 

2.2.3 ESTRUTURA 

2.2.3.1 Pilares, vigas, mesas e bancos 
Nos locais indicados em projeto (pranchas S3 e S6), serão executados pilares de 

concreto armado, de seção 15 x 25 cm, montados em formas de madeira.  

 
 

0.3 - CONCRETAGEM 

A concretagem será sempre executada após a conferência da armadura pelo 

Responsável Técnico pelo acompanhamento da prefeitura. Durante a concretagem, 

deverá ser promovido a vibração do concreto, o auxílio de vibrador mecânico adequado. 

As formas são de madeiras - sendo de boa qualidade, possibilitando a reutilização - 

reproduzindo os contornos, alinhamentos e dimensões requeridas em projeto, garantindo 

a estanqueidade, impedindo assim, fugas de nata do concreto. Tanto as fôrmas como seus 

escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações consequentes 

da ação das cargas atuantes e das vibrações de temperatura e umidade sejam 

desprezíveis. 

Para os furos e aberturas necessários na estrutura para passagem de tubulações 

serão colocados tacos ou canos com diâmetro imediatamente superior ao da tubulação. 
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A desforma das peças concretadas irão obedecer rigorosamente ao que segue: 

laterais de vigas e pilares só poderão ser retiradas sete dias após a concretagem. 

 

04. ALVENARIA 

As paredes da pia, e paredes da churrasqueira serão de alvenaria de tijolos 

cerâmicos maciços, e deverão ser executados seguindo as dimensões de projeto, assentes 

com argamassa de traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), devendo possuir juntas uniformes e 

niveladas na espessura máxima de 1,5 cm. Os 60 cm iniciais, devem ser executados com 

aditivo impermeabilizante. As paredes irão possuir bom acabamento, prumo e 

nivelamento. Se o clima estiver demasiadamente quente, os tijolos deverão ser 

previamente molhados para evitar a absorção demasiada de água, e resultar em fissuras. 

Os tijolos serão bem queimados, possuir dimensões mínimas de 5x10x20cm. 

Já na ampliação dos sanitários, nas alvenarias serão utilizados blocos cerâmicos 

14x9x19 (tijolo 06 furos), furado horizontalmente, assentados de cutelo, com argamassa 

no traço 1: 2:6 (cimento, cal, areia média). Não serão admitidas juntas a seco, nem a 

prumo, devendo a espessura das juntas de assentamento ser de no máximo 1,50 cm.  

Antes da sua utilização, os tijolos serão umedecidos antes de sua colocação para 

não ocorrer a absorção da água da argamassa de rejuntamento. Como os tijolos 

apresentam diferenças de dimensão, a parede deverá ser aprumada em uma face, ficando 

a outra face com as irregularidades próprias do tijolo, operação denominada facearem se 

tratando de paredes perimetrais facear pelo lado externo. 

As fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas, apresentando uma devida 

concordância, em esquadro, alinhamento e prumo. Necessita a concordância do fiscal 

técnico da prefeitura. Caso não haja concordância será refeito. 

As amarrações nos cantos das paredes deverão ser feitos de maneira que os tijolos 

fiquem contrafiados. 

Nos vãos de janelas e portas, e onde se fizer necessário, deverão ser executadas 

vergas e contravergas, com o objetivo de distribuir as tensões que se concentram nestas 

regiões. As vergas e contravergas deverão ser de concreto armado com armaduras 

conforme especificadas no projeto estrutural. 
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05. COBERTURA  

 

5.1  Estrutura de madeira 

5.1.1 Quiosques 

A estrutura será de tesouras de madeira de eucalipto, com inclinação de 40%, o 

qual será apoiada em vigas de madeira de dimensão 15x20 cm que devem estar 

engastadas no pilar, conforme orientação anterior. As tesouras serão compostas por 

guias de 1”x15cm, dupladas, com elementos intermediários e fixação adequada. 

Após a instalação, deverão ser fixadas as ripas de 1”x5cm, com espaçamento 

adequado ao tipo de telha. A madeira deverá ser de primeira qualidade, isenta de 

fungos. Os espelhos possuem dimensão de 1”x20cm, e deverão ser fixados à este 

ripamento. Recomenda-se o tratamento com antifungicida à fim de proporcionar 

maior durabilidade. 

 

5.1.2 Sanitários 

A estrutura será de tesouras de madeira de eucalipto, com inclinação de 50% 

(equivalente a continuidade do telhado existente), o qual será apoiada em trama de 

madeira (ripamento), que por consequência, estará apoiadas sobre tesouras de 

madeiras dupladas, com elementos intermediários e fixação adequada. A tesoura 

inicial e final do telhado, será simples e estará em contato com a alvenaria do “oitão”. 

A madeira deverá ser de primeira qualidade, isenta de fungos. Os espelhos 

possuem dimensão de 1”x20cm, e deverão ser fixados à este ripamento. Recomenda-

se o tratamento com antifungicida à fim de proporcionar maior durabilidade. 

 

 

5.2 Telha cerâmica 

Sobre a estrutura de madeira, será executado telhado com telha composta de 

encaixe - modelo portuguesa, em cerâmica natural (sem tratamento superficial de 

esmalte, etc), com todos os acessórios necessários, sendo sua fixação executada de 

acordo com as especificações do fabricante, e conforme estabelece NBR 15310. As telhas 

e acessórios serão ser da mesma marca, evitando problemas de concordância. As telhas 

de terminais deverão ser parafusadas para evitar o destelhamento com a ação de ventos 

fortes 
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5.3 Forro de PVC 

No interior das ampliações dos Sanitários, será empregado o uso de forro de PVC, 

na cor branca, com 10 cm de largura e com 8mm de espessura, este forro será fixado em 

uma cama de forro composta por ripas de eucalipto que deve ser previamente bitolada e 

fixada nas tesouras da cobertura mantendo um perfeito nivelamento de modo a evitar 

ondas e desnivelamentos do forro. 

 

06. PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS 

6.1 Contrapiso 

Após a execução dos elementos de concreto, deverá ser executado o aterro 

interno, em camadas apiloadas e sucessivas de 10 cm até a cota indicada em projeto. 

Sobre este, será executada uma camada de 8 cm de espessura de lastro de brita e um 

contrapiso de concreto de FCk 25 Mpa, com espessura de 10 cm - este piso, deverá estar 

perfeitamente nivelado, com 2 cm acima da face superior das vigas de baldrame, com 

acabamento alisado / desempenado (etapa anterior ao polimento), sendo este o 

acabamento final do piso. 

 
Imagem de referência 

 
Imagem de referência: https://goo.gl/o6x2dh 

 

6.1 Piso Cerâmico:  

Os revestimentos cerâmicos deverão possuir as dimensões de 45x45cm, classe A, 

cor branca, acabamento brilhante e apresentar no mínimo PEI V, antes da compra do 



 
 

 
19 

produto a empresa contratada deverá apresentar para o fiscal técnico da prefeitura uma 

amostra de modo a receber um aval positivo quanto a qualidade do produto. 

Para a aplicação do revestimento será utilizado argamassa tipo cimento cola ACII 

nos ambientes internos e cimento cola ACII nos ambientes externos, o rejunte deverá ser 

na cor cinza platina. 

Para as juntas deverá ser utilizado um espaçador plástico tipo “cruz”, para facilitar 

o assentamento do revestimento e obter um alinhamento perfeito das peças cerâmicas. 

Em caso de diferença de tamanho nas peças cerâmicas, o mesmo deverá ser 

selecionado antes do seu assentamento, para evitar futuros problemas com sua 

instalação. 

 

6.2 – Revestimentos de Parede 

6.2.1 Chapisco 

Todas as paredes internas e externas, receberão chapisco de cimento e areia 

grossa, em traço 1:4, com espessura média de 5mm. 

 

6.2.2 Massa única (Emboço e reboco); 

Na ampliação dos sanitários, será aplicado sobre chapisco, e será preparado com 

argamassa pré-misturada em traço 1:5 (cal e areia fina) adicionando-se 20% de cimento e 

terá espessura máxima de 25mm. Deverão ser adotados providências para impedir que 

uma secagem muito rápida possa ocasionar fissuras por retração de argamassa. O prumo 

e nivelamento devem ser observados com rigor para que se apresente um prefeito 

acabamento em todas as superfícies. Necessita a concordância do fiscal técnico da 

prefeitura quanto a qualidade do serviço prestado, caso contrário será refeito ou para 

perfeita regularização da superfície será executada massa corrida em todas as paredes do 

ambiente por conta da contratada. 

Nas paredes onde ocorrerá a instalação de revestimentos como azulejos e 

plaquetas, será executado apenas o emboço, porém deverá ser seguido os mesmo 

critérios quanto a prumo e esquadro – sendo este apenas “reguado”, não necessitando o 

acabamento de desempena; 

 

 
6.2.3 Azulejos 

Sobre o Tampo da Pia, e as paredes dos sanitários (conforme item 3.4.3), será 

executado uma faixa de revestimento em azulejo, dimensões 32x45, mediante prévia 

aprovação com a fiscalização da prefeitura. As peças serão em Cerâmica Esmaltada Extra, 

PEI 3, seguindo os critérios da NBR-7169 e 13818. O executante, poderá mediante prévia 

aprovação da fiscalização, ofertar outra dimensão as peças. 
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As peças deverão ser assentadas na paginação horizontal, tendo seus encontros 

perpendiculares, recortados à 45º. O assentamento deverá ser executado com argamassa 

colante, colagem dupla, seguindo as recomendações do fabricante do azulejo – sendo 

recomendado minimamente o tipo AC1. 

 

 

07.  ESQUADRIAS 

As portas aos sanitários serão de metal, cujo dimensões e sentido de abertura 

estão especificados no projeto arquitetônico. 

As janelas serão do tipo basculante, dimensões específicas em projeto, dividida em 

3 bandeiras, sendo a inferior fixa, e as duas superiores móveis. Nos vãos destinados aos 

vidros, deverá ser instalado vidros do tipo liso, com espessura de 4 mm. 

 

08.  PINTURA 

As superfícies a serem pintadas deverão ser limpas, lixadas e escovadas para 

remover completamente o pó, areia, e rebarbas.Após a limpeza, será aplicado uma demão 

de selador acrílico, com o objetivo de regularizar a absorção da superfície. 

Deverão ser realizadas tantas demãos de tinta acrílica quanto forem necessárias 

para promover uma boa cobertura da mesma, sendo que as cores serão fornecidas pela 

fiscalização da obra. 

A tinta a ser utilizada será do tipo semi-brilho cujo sua qualidade seja de primeira 

linha e comprovada mediante certificação. Ao início da pintura, deverá ser informado ao 

setor de fiscalização, a referência da cor e a marca da tinta utilizada. 

As superfícies de madeira e metal, serão pintadas com tinta esmalte sintético 

sobre uma camada de fundo próprio para cada superfície, além de uma adequada 

preparação da superfície com lixamento, limpeza e emassamentos de eventuais nós e 

pequenos buracos da madeira. 

 

09.  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS 

Serão rigorosamente executadas conforme projetos, obedecendo ao que 

prescrevem as normas da ABNT, em especial NBR 5626 e NBR 8160. 

Para a execução dos serviços de instalações hidrossanitárias e elétricas (serviços 

de 1.2 à 1.4 da planilha orçamentária) foi considerado a abertura de apenas uma vala, que 

abrigará todas as instalações.  

 

9.1 Rede de água fria 

Será de tubos de PVC rígido, de acordo com a NBR 5648 e seguirá os projetos 

detalhados nas Pranchas P18 à P21.  
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Os tubos da rede serão soldados ao longo dos ramais e mistas (com bolsa e rosca) 

nos pontos de saída de água. As conexões de saída para todos os metais sanitários serão 

de rosca com bucha de latão.  Em todas as conexões roscáveis será utilizada fita de 

vedação apropriada. Os trechos horizontais irão apresentar declividade mínima de 0,5% 

no sentido do escoamento.  

Está previsto a instalação de um ponto de água na pia de cada quiosque, o qual 

ficará à 1,10 m de altura, centralizado com a Cuba. Também, há os pontos previstos para 

a ampliação do sanitário, de acordo com os projetos da Prancha P06.  

Sobre o atual sanitário, há um reservatório, o qual consta na prancha P06, e que 

abastecerá os quiosques através da CAF de 40 mm, previsto na Prancha P19, Setor 02. 

 

9.2 Rede de esgoto 

Será de tubos de PVC rígido, com ponta, bolsa e virola, de acordo com a NBR 5688. 

Está previsto a instalação de um ponto de esgoto na pia dos quiosques, o qual ficará à 

60cm de altura, centralizado com a Cuba, o qual receberá através de sifão – o esgoto 

proveniente da pia, e será ligado às caixas de inspeção sifonadas que deverão ser 

executadas, com tampa de concreto - o qual deverá ser vedada/assentada com 

argamassa, ficando estanque.  

A tampa deverá prever uma alça para eventuais manutenções que possam ocorrer 

na rede. A disposição final do sistema de tratamento, será em sistema de Tanque Séptico 

e Filtro Anaeróbio – ambos deverão ser executados em concreto armado, seguindo os 

critérios da NBR 7229 e 13969 respectivamente 

 
9.3 Aparelhos sanitários e metais 

Nos quiosques, sobre as alvenarias executadas serão instalados tampos de pia em 

resina (massa sintética, granito sintético, entre outras nomenclaturas), sendo a cuba 

embutida e no mesmo material. A cuba deverá ser fixado à alvenaria através de parafusos 

e selante P.U ou Similar.  

No ponto de água instalado em 7.1, será instalado uma torneira plástica, modelo 

à ser aprovado com a fiscalização da prefeitura. 

 

9.4 Instalações Elétricas 
A alimentação será da rede existente do conjunto de sanitários, com a instalação 

de 2 disjuntores (um circuito de iluminação, e outro das tomadas). Toda a rede elétrica 

será protegida por eletrodutos: ELETRODUTO FLEXIVEL LISO EM PEAD DN 25 MM onde 

ficar enterrado, ou embutido nos pilares, e ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, 
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LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) – sendo a 

alimentação, através de condutores de cabo flexível 2,5 mm², antichama com isolação 

adequada, de cobre, obedecendo as seguintes cores: fase em vermelho, neutro em azul, 

retorno em preto e terra em verde.  

Os disjuntores serão termomagnéticos, definidos pelo responsável pela 

fiscalização da obra. As tomadas serão em tensão de 220V, e corrente de 10A.  

As tomadas serão do tipo sobrepor, tipo “X”, tamanho 4x2”na cor cinza, com 

suporte para módulos individuais. Os eletrodutos serão fixados com abraçadeiras, e 

deverão seguir os critérios da NBR 14.136. Haverá um ponto de tomada à 120cm do piso, 

no pilar esquerdo à pia, e uma tomada dupla à 80 cm do piso acabado. 

Também, será executado um novo Quadro de Distribuição, visto que o existente 

apresenta falhas, e está em local de difícil acesso (chaveado), e o trecho até o palco 

apresenta entupimentos entre outras patologias - estando o novo quadro disposto no na 

Prancha P19, Setor 01. 

 

10.  MOBILIÁRIO URBANO E ENTREGA FINAL DA OBRA 

 

 

Antes da limpeza final da obra, deverão ser instalados 6 lixeiras metálicas, que 

terão como função, receber o lixo gerado após a utilização dos quiosques – sua posição, 

está definida em projeto, e se necessário for, deverá ser adaptado a sua localização 

juntamente com a fiscalização.  

As peças serão confeccionadas em tubo de aço, de acordo com as especificações 

abaixo e terão capacidade para 42 litros.  
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Para a instalação, deverá ser escavado uma vala de dimensões 50 x 50 cm, e 30 cm 

de profundidade, e posteriormente posicionada a lixeira de forma a fiar nivelada e 

prumada. Feito isso, deverá ser procedida preenchido a vala, com concreto preparado em 

betoneira, FCK 25 Mpa. 

Após a instalação, e conclusão dos demais serviços – será procedido a entrega da 

obra, o qual deverão ter as ligações definitivas de água, energia elétrica e esgotos, bem 

como a limpeza geral de toda a obra; 

 Deverão ser executados teste na rede hidráulica e elétrica, para assegurar seu 

perfeito funcionamento na entrega da obra; 

A obra deverá ser entregue limpa, com todos os acabamentos em prefeito estado 

e aprovação do fiscal técnico da prefeitura. 

 

 

 

Nova Hartz, 27 de fevereiro de 2018. 
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