MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO SOLER FLORES EMEFEI
LOCAL: RUA ORLANDO CASADO, 212 – JARDIM SÃO JOÃO
MUNICÍPIO: BÁLSAMO/SP
ART/RRT: 28027230211802383
1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1 - O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes
mínimas e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas
para a execução das obras e serviços objeto desta, sendo o levantamento dos quantitativos e valores
correspondentes serão de responsabilidade da executora.
1.2 - As firmas proponentes deverão analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para melhor
analise.
1.3 - Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira qualidade e mão
de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT, aplicáveis, ou outras,
específicas para cada caso.
1.4 - As firmas proponentes deverão apresentar planilha orçamentárias, constando
quantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo e projetos complementares,
anexo, e no caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos junto ao corpo
técnico da Prefeitura Municipal de Bálsamo, devendo todas as dúvidas serem sanadas antes da
apresentação das propostas.
1.5 - A empreiteira contratada deverá fornecer ART/CREA-SP de execução do engenheiro
responsável envolvido na obra, após assinatura do contrato, com as especificações dos serviços
prestados conforme os termos e valor do contrato.
1.6 - A Prefeitura Municipal de Bálsamo fornecerá à empresa vencedora do certame o projeto
básico de "Arquitetura e detalhes necessários à implantação de qualquer equipamento", assim como a
orientação necessária para o bom desenvolvimento dos serviços.
1.7 - Todos os equipamentos de proteção individual serão de responsabilidades da empreiteira,
inclusive todas e quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes, sinistros ou falta
grave, também a terceiros.
1.8 - A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou mandar refazer quaisquer serviços mal
executados ou em desacordo com as condições deste memorial, obrigando a empreiteira a iniciar o
cumprimento das exigências dentro do prazo determinado.

2 – AMPLIAÇÃO ESCOLA JOÃO SOLER FLORES
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES
a) PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
2 – FUNDAÇÃO (NÍVEL -0,80M)
a) ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
- Locar as estacas com piquetes; - Centrar o trado a partir do piquete e iniciar a perfuração com
equipamento compatível com as características acima especificadas; - Perfurar até a profundidade
prevista no projeto, confirmada pelos instrumentos de monitoramento da perfuratriz; - Lançar o
concreto direto do caminhão betoneira, com auxílio de um funil até um diâmetro acima da cota de
arrasamento; - Com a armação pronta (cortada), posicionar no furo manualmente.
b) ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
- Marcar no terreno as dimensões das vigas baldrames a serem escavadas; - Executar a vala utilizando
pá, picareta e ponteira; - Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo.
c) ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
- Marcar no terreno as dimensões dos blocos e/ou sapatas a serem escavados; - Executar a cava
utilizando pá, picareta e ponteira; - Após o arrasamento das estacas, no caso de blocos, finalizar a
escavação do fundo e realizar o nivelamento; - Retirar todo material solto do fundo. - Respeitar o
embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura desta especificados em projeto
de fundações.
d) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de
madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes,
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador
eletrônico de ângulo, etc; - Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata; Pregar a tábua nas gravatas; - Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de
fabricação. - Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. - Posicionar as faces
laterais, conforme projeto e escorá-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno. - Travar as duas
faces com sarrafos pregados na face superior da viga.

e) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
- A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés
dos pilares, realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível
lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes; Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho; - Fixar os
aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico; - Sobre
a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma; - Após
posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da fôrma de pilar e executar o
travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a
garantir as dimensões durante o lançamento do concreto; - Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas; Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando
o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo
após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o
empenamento.
f) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de
madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes,
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador
eletrônico de ângulo, etc; - Pregar os sarrafos nas tábuas, de acordo com o projeto, para compor os
painéis que estarão em contato com o concreto; - Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas,
conforme projeto de fabricação. - Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e pregá-las com prego de cabeça dupla. - Escorar as
laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.
g) CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
- Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em
movimento; - Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do
volume de água; - Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o
restante da água; - Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo
fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais
h) LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
- Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos
para introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); - Assegurar-se da

correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do
cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta
de cimento; - Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de
compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de
início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) –
verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; - Após a verificação da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do
concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de
forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa
de concreto; - Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se
formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta /
segregação do material; • Conferir o prumo da estrutura ao final da execução.
i) ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espaçadores plásticos com
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo
indicado em projeto; - Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de
modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
j) ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espaçadores plásticos com
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo
indicado em projeto; - Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de
modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
k) ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espaçadores plásticos com
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo
indicado em projeto; - Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de
modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
l) ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espaçadores plásticos com
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo

indicado em projeto; - Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de
modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
m) ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020
- Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a
partir dos eixos ortogonais, execução da primeira fiada; - Elevação da alvenaria - assentamento dos
blocos em juntas desencontradas com a utilização de argamassa aplicada com palheta, fomando-se dois
cordões contínuos; - A última fiada de embasamento deverá ser impermeabilizada.
3 – INFRAESTRUTURA (NÍVEL 0,00)
a) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de
madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes,
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador
eletrônico de ângulo, etc; - Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata; Pregar a tábua nas gravatas; - Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de
fabricação. - Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. - Posicionar as faces
laterais, conforme projeto e escorá-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno. - Travar as duas
faces com sarrafos pregados na face superior da viga.
b) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
- A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés
dos pilares, realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível
lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes; Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho; - Fixar os
aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico; - Sobre
a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma; - Após
posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da fôrma de pilar e executar o
travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a
garantir as dimensões durante o lançamento do concreto; - Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas; Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando
o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo
após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o
empenamento.

c) CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
- Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em
movimento; - Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do
volume de água; - Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o
restante da água; - Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo
fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.
d) LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
- Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos
para introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); - Assegurar-se da
correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do
cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta
de cimento; - Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de
compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de
início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) –
verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; - Após a verificação da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do
concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de
forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa
de concreto; - Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se
formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta /
segregação do material; • Conferir o prumo da estrutura ao final da execução.
e) ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espaçadores plásticos com
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo
indicado em projeto; - Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de
modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
f) ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espaçadores plásticos com
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo
indicado em projeto; - Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de
modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

g) ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espaçadores plásticos com
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo
indicado em projeto; - Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de
modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
h) ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
- Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de
compactação prevista em projeto. - Executa-se o aterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as
especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no
fundo da vala sobre o berço de assentamento. - Prossegue-se com o aterro superior, região com 30 cm
de altura sobre a geratriz superior da tubulação, nas partes compreendidas entre o plano vertical
tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por cima do tubo não é compactado para evitar
deformações ou quebras. - Terminada a fase anterior é feito o aterro final, região acima do aterro
superior até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas
e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. - No caso de existir
escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o
preenchimento total da vala.
4 – SUPRAESTRUTURA
a) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espaçadores plásticos com
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo
indicado em projeto; - Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de
deslocamento durante a concretagem.
b) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espaçadores plásticos com
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo
indicado em projeto; - Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de
deslocamento durante a concretagem

c) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espaçadores plásticos com
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo
indicado em projeto; - Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de
deslocamento durante a concretagem
d) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espaçadores plásticos com
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo
indicado em projeto; - Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de
deslocamento durante a concretagem
e) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espaçadores plásticos com
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo
indicado em projeto; - Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de
deslocamento durante a concretagem
f) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
- A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés
dos pilares, realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível
lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes; Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho; - Fixar os
aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico; - Sobre
a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma; - Após
posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da fôrma de pilar e executar o
travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a
garantir as dimensões durante o lançamento do concreto; - Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas; Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando
o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo

após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o
empenamento.
g) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020
- Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares, providenciando apoios
intermediários com escoras metálicas, de acordo com o indicado no projeto; - Fixar os encontros dos
painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que não ocorram folgas (verificar prumo e nível);
- Fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-se pregos de cabeça dupla, para facilitar a desfôrma; Travar o conjunto com viga metálica e barras de ancoragem distanciadas conforme indicação do
projeto; - Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da
fôrma; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma; - Promover a retirada das
fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural (laterais e fundo respectivamente)
somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR
14931:2004; - Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada
para impedir o empenamento
h) CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
- Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em
movimento; - Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do
volume de água; - Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o
restante da água; - Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo
fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais
i) LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
- Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos
para introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); - Assegurar-se da
correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do
cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta
de cimento; - Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de
compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de
início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) –
verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; - Após a verificação da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do
concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de
forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa
de concreto; - Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se

formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta /
segregação do material; • Conferir o prumo da estrutura ao final da execução.
j) LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar as
travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os
pontaletes; - O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos
laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes; - Caso o projeto estrutural
preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos
apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas; - Com o escoramento já executado, apoiar as
vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as
próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; - As vigotas devem manter
apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca
menor do que 5cm; - Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas,
garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem; - Nas operações de
montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças
de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas; - Posicionar as armaduras de distribuição, negativa
e das nervuras transversais; - Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para
que não absorvam a água de amassamento do concreto; - Lançar o concreto de forma a envolver
completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme; - Enquanto a
superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável; Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no
sentido do centro para os apoios.
5 – ALVENARIA
a) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014
- Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de acordo com as
especificações do projeto e fixá-las com fincapino; - Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos
de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos
escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; - Elevação da alvenaria –
assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se
dois cordões contínuos; - Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da
alvenaria.

b) CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
- Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; - Fixar a fôrma nas
laterais da alvenaria já elevada; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; - Concretar as
contravergas.
c) VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016
- Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; - Fixar a fôrma nas
laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a
peça; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; - Posicionar a armadura
com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; - Concretar as vergas; - Promover a retirada das
fôrmas somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas.
d) VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016
- Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; - Fixar a fôrma nas
laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a
peça; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; - Posicionar a armadura
com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; - Concretar as vergas; - Promover a retirada das
fôrmas somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas.
e) FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE
POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016
- Aplicar um cordão de espuma em ambos os lados da parede de forma a preencher completamente o
vão entre a parede e a estrutura.
6 – REVESTIMENTO
a) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; - Com a argamassa preparada conforme
especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada
uniforme de espessura de 3 a 5 mm.
b) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; - Com a argamassa preparada conforme
especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada
uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

c) EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
- Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada, fixando-a com pinos.
- Aplicar a argamassa com colher de pedreiro. - Com régua, comprimir e alisar a camada de
argamassa. Retirar o excesso. - Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno. Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços: realizados
antes, durante ou logo após a Execução do revestimento.
d) APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014
- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de
qualquer aplicação; - Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; - Aguardar a secagem
final para efetuar o lixamento final e remoção do pó.
e) APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014
- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de
qualquer aplicação; - Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante. Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado. Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó.
7 – COBERTURA
a) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
- Cortar a madeira de acordo com os comprimentos de pontaletes descritos em projeto; - Prever berço
de no mínimo 40 cm sob cada pontalete e mãos-francesas nas duas direções, para dar estabilidade ao
conjunto; - Prever recortes para fixação da terça de modo a garantir inclinação e perfeito encaixe das
peças; - Fixar os contraventamentos / mãos-francesas nas duas direções.
b) TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que
os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos
vinculados à estrutura; - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo
as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Antes do início dos serviços de
colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos

de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se
atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido
pelo fabricante das telhas; - A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira,
sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento
recobrem telhas a sotavento); - Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de
evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de
corte, considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal
especificado (14cm, 20cm etc); - Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de
5cm da extremidade livre da telha; - Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da
cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posições previstas no projeto
e/ou de acordo com prescrição do fabricante das telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com
rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento; - Telhas e
peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela
respectiva normalização não devem ser utilizadas.
c) CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que
os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos
vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); - Os
montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas
providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do projeto
da cobertura, atendendo a seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 %
no sentido dos tubos coletores; - Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação
com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo
nas chapas a serem unidas; - Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de
aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano.
d) RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que
os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos
vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); - Os
montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas
providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do projeto
da cobertura, atendendo a seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos; - Promover a
união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após
conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; - Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por
meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

e) (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE
PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Os procedimentos necessários para execução devem seguir as recomendações específicas dos
Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas de Águas Pluviais.
8 – ESQUADRIAS
a) PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
- Utilizar gabarito para portas na medida do vão devidamente no esquadro; - Aplicar selante nas
guarnições/ molduras e fixa-las no vão devidamente revestido; - Aparafusar a moldura com buchas e
parafusos; - Posicionar a folha de porta na moldura, ajustando-a; - Fixar as portas nas molduras/
guarnições; - Realizar verificações para verificar se as portas correm adequadamente e realizar ajustes
necessários.
b) KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO,
FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO
COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
- Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta, com a previsão de folga de 2cm
no topo e de 3cm nas laterais do vão; - Com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para
se executar o chumbamento com a argamassa; - Colocar calços de madeira para apoio da porta,
intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; Posicionar o kit porta-pronta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo,
nível e alinhamento da porta com a face da parede; - Proceder ao chumbamento das grapas com
aplicação da argamassa traço 1:3; a argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semiseca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão, envolvendo cada grapa cerca de 15cm
para cada lado; - Após endurecimento e secagem da argamassa, no mínimo 24 horas após o
chumbamento das grapas, retirar os calços de madeira e o papelão, preencher todo o restante do vão
entre o marco / batente e a parede; evitar argamassa muito úmida, que redundaria em acentuada
retração e pontos de destacamento.
c) JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS
E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
- Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão presente na
alvenaria; - Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela,
observando a posição e o tamanho adequados; - Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou
rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos
nichos escarificados na alvenaria; - Aplicar chapisco em todo o contorno do vão, inclusive no interior
dos nichos mencionados; - Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior

e superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; - Com auxílio de calços de
madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no vão, mantendo
nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva
prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada); - Facear o quadro da janela com taliscas que
delimitarão a espessura do revestimento interno da parede, e imobilizá-la com as cunhas de madeira,
após cuidadosa conferência da posição em relação à face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e
nivelamento da esquadria; - Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se
encontram as grapas (“chumbamento com argamassa”); - Após secagem do chumbamento, retirar as
cunhas de madeira e preencher com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do
quadro; - Após cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da
janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito funcionamento.
d) INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
- Conferir medidas dos vãos e dos vidros, considerando folga de 2mm entre o vidro e o caixilho de
alumínio ou PVC; - Colocar a fita de espuma de vedação em todo o perímetro do caixilho, evitando o
contato direto do vidro com o caixilho; - Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e
ventosas; - Encaixar, primeiramente, a baguete superior, para evitar a queda do vidro; - Continuar o
processo com as demais baguetes; - Posicionar o perfil de borracha entre a baguete e o vidro, em todo
o perímetro para bloquear a entrada de água e ajudar a fixar os materiais.
e) GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
- Conferir medidas na obra; - Marcar os pontos de cortes nos perfis; - Cortar os perfis, conforme
projeto; - Lixar as linhas de corte para eliminar rebarbas; - Soldar os encontros dos perfis, conforme
projeto; - Lixar as soldas para retirar excessos; - Realizar nichos no contorno do vão onde serão
chumbadas as grapas da janela; - Posicionar o gradil no vão e preencher com argamassa bem
compactada todos os nichos onde se encontram as grapas.
f) JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
- Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do
contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no
contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente; - Aplicar material vedante
em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; - Posicionar a esquadria de fora para dentro
da edificação, fazendo pressão no material vedante; - Aparafusar a esquadria no contramarco; - Se as
folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento; - Parafusar
as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no perímetro da
janela.

9 – PAVIMENTAÇÃO
a) CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
- Limpar a base, incluindo lavar e molhar; - Definir os níveis do contrapiso; - Assentar taliscas; Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento; - Argamassa de contrapiso:
envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação
no resto do ambiente; - Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.
b) PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO,
CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)
- Sobre contrapiso limpo, nivelado e com acabamento rugoso, definir os pontos de nível e assentar as
juntas plásticas com a própria argamassa do piso, formando painéis de 1,20 x 1,20 m; - Misturar à
argamassa 1:3 os agregados de granilite de acordo com as instruções do fornecedor; - Após a
colocação das juntas, umedecer a base, lançar a argamassa de granilite e sarrafear com régua metálica;
- Sobre a argamassa, espalhar os agregados puros de granilite e alisar com desempenadeira de aço; Após 5 a 7 dias de cura, realizar o primeiro polimento mecânico com esmeris grãos 36 a 60; - Realizar
o estucamento com cimento branco e água, formando uma nata, e após 2 dias, um novo polimento
mecânico com esmeris grãos 120.
c) RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM
- Verificar a comprimento de aplicação; - Limpar a superfície da parede; - Misturar os agregados na
argamassa 1:3; - Umedecer a área de aplicação, lançar a argamassa de marmorite e sarrafear com régua
metálica; - Sobre a argamassa, espalhar os agregados puros de granilite e alisar com desempenadeira
de aço.
d) SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
- Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; - Espalhar a argamassa colante com
desempenadeira dentada sobre o local de assentamento; - Com o lado liso da desempenadeira, aplicar
uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito; - Assentar a peça no lugar marcado,
aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação.
10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
a) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
- Verifica-se o local da instalação; - Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve
estar executado; - Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; - Encaixa-se o
quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.
b) DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; - Após o cabo e o terminal
estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; - Coloca-se o terminal no pólo; - O
parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
c) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; - Após o cabo e o terminal
estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; - Coloca-se o terminal no pólo; - O
parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
d) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; - Após o cabo e o terminal
estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; - Coloca-se o terminal no pólo; - O
parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
e) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; - Após o cabo e o terminal
estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; - Coloca-se o terminal no pólo; - O
parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
f) DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; - Após o cabo e o terminal
estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; - Coloca-se o terminal no pólo; - O
parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
g) DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; - Após o cabo e o terminal
estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; - Coloca-se o terminal no pólo; - O
parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
h) DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO
AC
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; - Após o cabo e o terminal
estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; - Coloca-se o terminal no pólo; - O
parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
i) LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
- Encaixa-se as lâmpadas ao soquete da luminária; - Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles
são conectados ao plafon; - Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos.
j) INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos
aos interruptores e às tomadas (módulo); - Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado
na composição).
k) INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos
aos interruptores e às tomadas (módulo); - Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado
na composição).
l) CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO
- Após a marcação da caixa, com nível para deixa-la alinhada; - Faz-se a fixação da caixa na forma,
antes da concretagem.
m) TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos
às tomadas (módulo); - Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).
n) TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos
às tomadas (módulo); - Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).
o) ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; - Corta-se o comprimento necessário da bobina
do eletroduto; - Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte
para a fixação auxiliar com arame recozido; - As extremidades são deixadas livres para posterior
conexão.
p) ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; - Corta-se o comprimento necessário da bobina
do eletroduto; - Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte
para a fixação auxiliar com arame recozido; - As extremidades são deixadas livres para posterior
conexão.
q) CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização
de fita guia; - Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo

de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; - Já com os cabos passados de
um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.
r) CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização
de fita guia; - Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo
de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; - Já com os cabos passados de
um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.
s) CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização
de fita guia; - Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo
de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; - Já com os cabos passados de
um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.
t) CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização
de fita guia; - Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo
de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; - Já com os cabos passados de
um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.
u) LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
AUTONOMIA DE 6 HORAS
- Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma tomada; - Fixa-se a luminária de
emergência através de parafusos; - Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada.
11 – CLIMATIZAÇÃO
a) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE
S/FIO
b) TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
- Verifica-se o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; - Cortase o comprimento necessário da barra do tubo de cobre; - Retiram-se as arestas que ficaram após o
corte; - Coloca-se a espuma elastomérica no tubo; - Fixa-se o tubo no local definido em projeto; - As
extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

c) TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
d) - Verifica-se o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Corta-se o comprimento necessário da barra do tubo de cobre; - Retiram-se as arestas que
ficaram após o corte; - Coloca-se a espuma elastomérica no tubo; - Fixa-se o tubo no local
definido em projeto; - As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
e) TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E=
10 MM
f) TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E=
10 MM
g) SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA
60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; - Marcar os pontos para furação; Instalar, de maneira nivelada e parafusar.
h) ELETRICISTA
i) AJUDANTE DE ELETRICISTA
12 – PINTURA
a) APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014
- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de
qualquer aplicação; - Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; - Aplicar uma demão de
fundo selador com rolo ou trincha.
b) APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de
qualquer aplicação; - Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; - Aplicar uma demão de
fundo selador com rolo ou trincha.
c) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de
qualquer aplicação; - Diluir a textura em água potável (máximo 10%), conforme fabricante; - Aplicar
demão única com rolo de espuma especial para textura.
d) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de
qualquer aplicação; - Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; - Aplicar duas demãos de
tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.
e) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de
qualquer aplicação; - Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; - Aplicar duas demãos de
tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.
13 – ESCADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE
a) ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1
LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA. AF_11/2020
- Posicionar as escoras de madeira e eventuais travamentos da plataforma intermediária e da
plataforma final e apoiar os respectivos painéis sobre as escoras; - Após os convenientes travamentos
das escoras das plataformas, posicionar as escoras das extremidades do primeiro lance da escada e
apoiar o respectivo painel, fixando suas extremidades na laje de piso e na fôrma da plataforma
intermediária; - Distribuir as demais escoras de madeira do primeiro lance, conforme previsto em
projeto, consolidando-as com o conjunto de escoras da plataforma intermediária; - Repetir a operação
para o segundo lance de escada, apoiando-o na fôrma da plataforma intermediária e na fôrma da laje
ou viga superior; - Fixar as laterais nas fôrmas dos lances; - Conferir o nível do assoalho das
plataformas e dos lances, fazendo os ajustes por meio de cunhas posicionadas sob as escoras; Conferir todas as medidas antes de proceder com a colocação das armaduras (espessura das lajes
correspondentes aos lances e às plataformas, altura dos degraus, ângulo das fôrmas dos espelhos com
as laterais, etc.); - Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
exposta da fôrma (molde); - Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os
espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50 cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; - Posicionar as armaduras na fôrma e fixá-las de
modo que não apresentem risco de deslocamento durante a concretagem; - Após o posicionamento da
armadura e dos espaçadores, pregar nas laterais as estruturas dos espelhos; - Conferir cotas,
declividades, esquadro e alinhamento do topo dos espelhos, fixar um ou dois sarrafos intermediários
sobre todos os espelhos, para garantir seu posicionamento / contraventamento; - Concretar com
bomba, adensar e sarrafear; - Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no
projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004; - Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de
forma adequada para impedir o empenamento.

b) ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020
- Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a
partir dos eixos ortogonais, execução da primeira fiada; - Elevação da alvenaria - assentamento dos
blocos em juntas desencontradas com a utilização de argamassa aplicada com palheta, fomando-se dois
cordões contínuos; - A última fiada de embasamento deverá ser impermeabilizada.
c) EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12
CM, ARMADO. AF_07/2016
- Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montamse as fôrmas que servem para
conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas
de armadura; - Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e
desempeno do concreto; - Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. - Por
último, são feitas as juntas de dilatação.
d) CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019
- Conferir medidas na obra; - Fazer as marcações nas paredes e fixar os suportes utilizando os
parafusos com bucha de nylon; - Cortar e perfurar o corrimão, conforme projeto; - Lixar as linhas de
corte e perfuração, eliminado as rebarbas; - Montar o corrimão sobre os suportes utilizando os rebites;
- Utilizar luvas de alumínio para emenda de trechos; - As extremidades dos corrimãos devem ser
finalizadas em curva, sem emenda e avançando 30 cm em relação ao início e ao término da escada ou
da rampa.
14 – COBERTURA FACHADA
a) Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm
b) TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E =
3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)
3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:
3.1 - A empreiteira contratada assumirá integralmente a responsabilidade pela boa execução,
resistência, durabilidade e eficiência dos serviços, de acordo com este memorial descritivo e demais
documentos técnicos que forem fornecidos, bem como da responsabilidade dos termos de garantia
contra defeitos de fabricação, instalação de serviços e equipamentos instalados, desde que os mesmos
não tenham sido usados de forma abusiva ou imprópria, contrariando as recomendações dos
fabricantes. Apresentando, caso solicitado, os laudos técnicos que comprovem a espessura e qualidade
dos serviços.
3.2 - A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações, a cargo da
empreiteira, serão condições prévias e indispensáveis no recebimento dos serviços.

3.3 - Após a execução de todos os serviços acima descritos, deverá a obra receber a vistoria
final para a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, válido por 3 (três) meses, período este em
que deverá ser prontamente atendido por parte da executora da obra qualquer solicitação de reparos e
danos por defeitos construtivos.
3.4 - Depois de decorrido este período, será lavrado um Termo de Recebimento Definitivo,
qual se considerará plenamente entregue a obra a esta municipalidade para efeito de cumprimento do
contrato, sem que isto implique em qualquer diminuição da responsabilidade por parte da construtora e
das obrigações perante a obra definidas no código civil.
OBS.: Os serviços descritos e ou solicitados no presente memorial, no que se refere a forma
técnica de execução, quantificação, etc., mesmo que não descritos em todas as etapas que fazem parte
da execução dos mesmos, ou caso ocorra divergências entre os cálculos ou quantificações, correrão
por conta e risco da contratada.
Bálsamo/SP, 11 de Janeiro de 2022.
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