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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a 

serem executados para a obra de AMPLIAÇÃO NIS I - RENASCENÇA - PR, no município de 

Renascença – Paraná; com área de 117,56m²; o qual será executado de acordo com as 

especificações que seguem, dentro das normas de construção civil, obedecendo aos desenhos 

e detalhes dos Projetos. 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, 

serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da Contratada. 

A empresa contratada ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não 

teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das 

presentes especificações, e que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os 

desenhos. 

A pasta de projetos é composta pelas seguintes pranchas: 

 Projeto Arquitetônico – pranchas 01/02 e 02/02 

 Projeto Estrutural – pranchas 01/06 a 06/06 

 Projeto Elétrico – prancha 01/01 

 Projeto de Demolições – prancha 01/01 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 

boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão 

executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer 

rigorosamente às Normas Brasileiras.  

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todos os entulhos e detritos que 

venham a se acumular no local. 

Competirá à empreiteira que fornece todos os ferramentais, instalações provisórias, 

aparelhamento e maquinários adequados a mais perfeita execução dos serviços contratados. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a 

obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um 

profissional habilitado do setor de obras e projetos da Prefeitura de Renascença, para maiores 

esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade. 

A empresa executora deverá apresentar ao final de cada mês, cópia do diário de obra, 

contendo todos os dados, serviços e ações executadas em todos os dias de obra, com vistos do 

responsável técnico pela execução da obra e pelo fiscal de obras do Município. 
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3. SERVIÇOS PRELIMINARES 
Inicialmente a Contratada procederá à limpeza do local onde serão executadas as 

obras, removendo qualquer detrito nele existente que possam obstruir a iniciação da obra.  

Providenciará também a confecção e instalação de placa de obra em chapa de aço 

galvanizado com indicações de Nome da Obra, Prazos, Metragem, Valores, Nome da Empresa, 

sendo que a mesma deve ser aprovada pelo setor de engenharia antes da instalação e 

permanecer em bom estado de conservação durante todo o período da obra. 

Os tapumes usados para o fechamento da obra durante sua execução serão de telha 

metálica, com estrutura de madeira, contendo portão de acesso de funcionários e portão de 

entrega de materiais de construção. A função principal dos tapumes será a restrição de acesso 

a pessoas não autorizadas ao canteiro de obras. 

No canteiro da obra deverá constar um escritório de obra para guarda de documentos 

e projetos, que deverão ser resguardados até o fim da execução da obra.  

A obra também deverá possuir sanitário para os funcionários, local para guarda de 

materiais e equipamentos de construção, devidamente organizado, limpo e seguro.  

A locação da obra deverá ser feita através do método convencional com tábuas 

corridas pontaletadas a cada 2,0m, sem reaproveitamento, para o perfeito posicionamento da 

obra dentro do lote, de acordo com o projeto da obra. 

 

4. FUNDAÇÕES  
A fundação da obra de Ampliação NIS I - Renascença será executada conforme projeto 

especifico e de acordo com as recomendações das Normas Brasileiras da ABNT que regem o 

assunto. 

A fundação da obra de Ampliação NIS I - Renascença a que se refere este memorial 

descritivo serão dos tipos rasas (sapatas) e profundas (estacas com bloco de coroamento), que 

deverão ser executadas em concreto armado convencional. 

As sapatas e blocos deverão ser locados de acordo com projeto de locação estrutural 

e suas dimensões deverão ser de acordo com projeto fornecido. A escavações deverão ser 

executadas pelo processo de escavação manual.  

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá, além do transcrito nas 

especificações de projeto, todas as prescrições das Normas Brasileiras da ABNT que regem o 

assunto. 

Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada a 

ABNT NBR 9061.  

No caso de divergências ou dúvidas, deverão ser acionados imediatamente os 

responsáveis pelo setor de Engenharia da Prefeitura de Renascença. 
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Todos os materiais empregados na confecção das fôrmas de fundação deverão ser de 

boa qualidade. As fôrmas deverão ter resistência, estanqueidade, segurança e travamento 

correto para lançamento e vibração do concreto a ser empregado na concretagem das sapatas.  

Antes da concretagem todas as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a 

evitar fugas de pastas. 

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 

superfície das fôrmas antes da colocação da armadura.   

Os fundos das sapatas deverão ter um lastro de concreto magro antes do 

posicionamento das armaduras das sapatas. 

As armaduras das fundações e arranques deverão ser executadas seguindo o descrito 

em projeto com dimensões, materiais e posicionamento correto. 

Antes da concretagem deverá ser realizada a conferência, por parte da fiscalização 

municipal, das armaduras, para posterior ser realizado a concretagem das sapatas, estacas, 

blocos e arranques, a qual será realizada com concreto de Fck mínimo de 25Mpa, e deverá ser 

vibrado/adensado, de acordo com a NBR 6118/2014. 

Deverão ser fornecidos relatórios periódicos de corpos de prova retirados durante a 

realização de concretagem dos elementos das fundações. 

Caso haja divergência de resistência para o menor com o previsto e descrito em projeto 

estrutural, deverá ser consultado o setor de Engenharia do Prefeitura de Renascença. 

Após a concretagem, deverão seguir com o processo de hidratação do concreto até o 

tempo de cura de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT que regem o assunto, e assim 

seguir a etapa de reaterro sobre as sapatas.  

 

5. MESOESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 
A Mesoestrutura e Supraestrutura da obra em questão serão em concreto armado 

convencional, de acordo com projeto estrutural. 

Para a execução das vigas baldrames deverão ser seguidos as Normas Brasileiras da 

ABNT, que regem o assunto. 

A locação das vigas baldrames deverão seguir os projetos estruturais. 

A abertura de valas para as vigas baldrames deverão ser pelo processo de escavação 

manual. 

Todos os materiais empregados na confecção das fôrmas das vigas baldrames deverão 

ser de boa qualidade. As fôrmas das vigas baldrames deverão ter resistência, estanqueidade, 

segurança e travamento correto para lançamento e vibração do concreto a ser empregado. 
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Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 

superfície das fôrmas antes da colocação da armadura. 

As armaduras das vigas baldrames deverão ser executadas seguindo o descrito em 

projeto com dimensões, materiais e posicionamento correto. 

Antes da concretagem deverá ser realizada a conferência, por parte da fiscalização 

municipal, das armaduras, para posterior ser realizado a concretagem das vigas baldrames, a 

qual será realizada com concreto de Fck mínimo de 25Mpa, e deverá ser vibrado/adensado, de 

acordo com a NBR 6118/2014. 

Deverão ser fornecidos relatórios periódicos de corpos de prova retirados durante a 

realização de concretagem dos elementos das vigas baldrames. 

Caso haja divergência de resistência para o menor com o previsto e descrito em projeto 

estrutural, deverá ser consultado o setor de Engenharia do Prefeitura Municipal de Renascença. 

Logo que possível, deverá ser realizada a desmontagem das formas das vigas 

baldrames, bem como a impermeabilização das superfícies laterais e superiores das mesmas 

com a aplicação de duas demãos de impermeabilizante do tipo pintura-asfáltica, de boa 

qualidade formando uma camada protetora que impeça a ascensão da umidade proveniente do 

solo. Após a secagem da camada impermeabilizante, poderá ocorrer o reaterro e regularização 

do solo para posterior execução do piso. 

Para a execução dos pilares e vigas, deverão ser seguidas todas as informações 

constantes no projeto estrutural. 

As fôrmas devem ser montadas com chapa de madeira compensada resinada, 

utilizando travamentos com peças de madeira serrada. Devem ser aplicados, nas faces das 

fôrmas que ficarão em contato com o concreto, desmoldantes para que facilite sua desforma 

posterior. 

As armaduras devem ser armadas utilizando vergalhões de aço nervurado CA-50 e CA-

60 conforme detalhamentos de projeto estrutural. Devem ser utilizados espaçadores para que 

sejam garantidos os cobrimentos mínimos das armaduras de acordo com as normas brasileiras 

vigentes.  

O concreto utilizado para pilares e vigas deve possuir Fck de 25Mpa aos 28 dias após 

sua execução. 

É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso 

de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do 

concreto aparente. 

A variação na precisão das dimensões de pilares deverá ser de no máximo 5,0 mm 

(cinco milímetros). 

Deverão ser fornecidos relatórios periódicos de corpos de prova retirados durante a 

realização de concretagem dos elementos de pilares, vigas e lajes. 
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Caso haja divergência de resistência para o menor com o previsto e descrito em projeto 

estrutural, deverá ser consultado o setor de Engenharia do Prefeitura Municipal de Renascença. 

 

6. FECHAMENTOS E VEDAÇÕES  
As alvenarias de vedação, internas, externas e platibandas, conforme indicado em 

projeto arquitetônico deverão ser executadas utilizando blocos cerâmicos com dimensões de 

19x19x39cm, assentados de forma que a espessura da parede fique com 19cm, com juntas de 

argamassa, verticais e horizontais, entre 1,5cm e 2,5cm. Para a argamassa de assentamento 

deve ser adotado traço 1:2:6 (cimento: cal: areia média). 

Deverão ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade 

preconizados na NBR 7171/92 (desvios em relação ao esquadro, planeza das faces, 

determinação das dimensões e outras pertinentes). 

As fiadas serão perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. Para a perfeita 

aderência dos blocos às superfícies de concreto, a que se devem justapor, deverão ser 

chapiscadas, com argamassa de traço 1:4 (cimento: areia média), todas as partes da estrutura 

destinadas a ficar em contato com as alvenarias. 

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se 

reforçar o bloqueio à umidade ambiente a ascensão higroscópica, empregando-se argamassa 

com aditivo impermeabilizante nas três primeiras fiadas. 

Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas dividindo a sobra da 

largura do bloco (em relação à largura da viga) para os dois lados 

Caso o bloco apresente largura igual ou inferior à da viga, nas paredes externas alinhar 

pela face externa da viga. 

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

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

utilização de nível de bolha e prumo. 

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” 

própria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, após o levantamento 

das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodação da estrutura e evitar o 

aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria 

e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente será preenchido após 15 dias das paredes 

executadas. 

Serão executadas vergas e contra vergas em todas as aberturas de acordo com 

detalhamento em projeto para que sejam evitadas futuras fissuras, trincas e demais patologias. 

Todas as paredes de alvenaria e elementos da estrutura, deverão receber 

revestimento composto por chapisco e reboco ou emboço. As superfícies destinadas a receber 
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revestimento deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia média 

no traço 1:4, espessura de 5 mm. 

Os elementos chapiscados deverão receber posteriormente reboco, sendo que este 

deverá ser devidamente desempenado quando se tratar de acabamento final e ser apenas 

reguado (emboço) nas áreas onde houver revestimento com azulejos. 

O emboço somente deverá ser executado após a completa pega entre os blocos e o 

chapisco e depois de embutidas todas as tubulações projetadas. A espessura máxima do emboço 

deverá ser de 15 mm, utilizando argamassa de traço 1:2:5 (cimento : cal : areia fina peneirada). 

Os emboços serão fortemente comprimidos sobre a superfície a revestir e deverão ser 

devidamente desempenados e feltrados utilizando desempeno de régua e desempenadeira com 

feltro. 

Deverá apresentar aspecto uniforme, com paramento perfeitamente plano, não sendo 

tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento de superfície. 

Os requadros internos de elementos indicados em projeto arquitetônico em drywall 

devem ser executadas utilizando placas de gesso acartonado, estrutura metálica com guias 

simples, apresentado ao final duas faces simples, prontas para receber acabamento. 

 

7. COBERTURAS 
Toda a estrutura de cobertura será do tipo perfil metálico dobrado a frio com ligações 

soldadas apoiadas e engastadas nas estruturas de concreto armado inferiores. As dimensões 

dos perfis devem seguir rigorosamente as indicações em projeto, afim de garantir sua 

estabilidade e segurança. A estrutura deverá receber pintura com fundo anticorrosivo e pintura 

de acabamento em esmalte sintético brilhante na cor cinza para garantir maior durabilidade.  

A cobertura será com telhas metálicas de aço/alumínio termo acústicas (sanduiche) 

e=30mm, duas faces trapezoidais com espessura de 0,50mm, fixadas com parafusos 

autobrocantes com anel de vedação. As telhas devem ser pré-pintadas com pintura eletrostática 

a pó na cor cinza.  

Os fechamento das marquises e cobertura da área externa será com telhas metálicas 

de aço/alumínio, com espessura de 0,50mm, fixadas com parafusos autobrocantes com anel de 

vedação. As telhas devem ser pré-pintadas com pintura eletrostática a pó na cor cinza.  

Deverão ser instalados rufos e algeroz para a perfeita estanqueidade da cobertura com 

relação as águas pluviais. Tais rufos e algeroz devem ser em chapa de aço galvanizado número 

24, com desenvolvimento de acordo com a necessidade de cada ponto. 

As calhas a serem instaladas para a coleta das águas pluviais devem ser em chapa de 

aço galvanizado número 24, com dimensões mínimas conforme projeto. Devem apresentar 

caimentos condizentes para o perfeito escoamento até suas saídas para os condutores. Os 

condutores devem ser interligados as redes pluviais existentes. 
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8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Todas as instalações elétricas deverão ser executadas atendendo todas as 

necessidades da edificação e por profissionais habilitados, seguindo as normas vigentes ABNT e 

os referidos projetos. 

A entrada será subterrânea desde o padrão de medição existente, passando pela caixa 

de passagem e distribuição subterrânea, seguindo ramal individual ao quadro interno para 

distribuição. Todos os materiais empregados nas instalações deverão ser de primeira qualidade. 

Os cabeamentos serão todos de cobre flexível revestidos com camada de pvc com 

bitolas constantes em projeto. 

O quadro de distribuição será do tipo de embutir com barramento central, com 

disjuntores conforme diagramas em projeto. 

As tomadas e interruptores serão instalados em caixas de passagem de pvc de 2”x4” e 

4”x4” de acordo com projeto elétrico, contendo suportes, módulos e placa na cor branca.  

Todo material a ser utilizado deverá comprovadamente ter sido aprovado e 

certificados pelo Inmetro, ser de primeira linha, resistente e ter boa qualidade. 

Deverá ser apresentado aos responsáveis pelo Setor de Engenharia da Prefeitura de 

Renascença amostras de tomadas, interruptores, espelho, acabamentos, quadro de distribuição 

de disjuntores e sistema de iluminação (luminárias) para análise e aprovação de qualidade.     

As tubulações de passagem serão de pvc corrugado flexível tipo pesada com fio guia 

para a entrada de energia até os quadros de distribuição e de pvc corrugado flexível tipo leve 

para as demais interligações de pontos internos, embutidos e com diâmetros conforme projeto 

elétrico.  

Os disjuntores serão do tipo din, instalados em quadro conforme correntes 

especificadas em projeto elétrico. O quadro de distribuição deverá possuir um disjuntor geral. 

Deverá ser instalado haste de aterramento para o quadro de distribuição.  

 

9. PAVIMENTAÇÃO 

9.1. Interno 
Antes da execução do piso interno deverá ser verificado se todas as tubulações 

elétricas e hidrossanitárias foram passadas para que não haja a necessidade de serviços de 

abertura de piso novamente e evitando resserviço.  

Após a regularização do solo nos ambientes internos, deverá se proceder a 

compactação do mesmo com compactadores mecânicos conforme necessário. Com o solo 

regularizado e compactado, deve-se proceder o espalhamento de camada de material granular 

com espessura mínima de 10,0 cm. 
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  Sobre o material granular deve ser instalada lona plástica pesada preta e=150 micras 

para impermeabilização. Posterior, será disposta tela soldada nervurada Q-196, devidamente 

transpassada nas emendas e com espaçadores conforme normas da ABNT.  

Procederá então o serviço de concretagem do piso, utilizando concreto com 

resistência característica mínima Fck=20Mpa, vibrado, reguado, configurando uma espessura 

mínima de 8,0 cm final.  

Posteriormente será executado contrapiso com argamassa de traço 1:4 (cimento, 

areia) com 3,0cm de espessura para perfeita regularização.  

Deverão antes da instalação e assentamento do piso ser apresentado amostras do piso 

cerâmico dos pisos aos responsáveis pela Setor de Engenharia da Prefeitura de Renascença, 

amostra essa que servirão para a conferencia de qualidade e definição da cerâmica a ser 

instalada. 

Sobre o contrapiso deverá ser assentado revestimento cerâmico com placas esmaltada 

com dimensões mínimas de 60 x 60 cm, PEI-5, com argamassa colante AC-II e rejunte da mesma 

tonalidade com a cor da cerâmica a ser assentada. 

Os rodapés deverão ser de mesmo material cerâmico das placas, com altura de 7,0cm 

assentados com argamassa colante AC-II e rejuntados com rejunte da mesma tonalidade do 

rodapé. 

 

9.2. Externo 
Na parte externa da edificação deverão ser removidos e reassentados as áreas de 

estacionamento com blocos de concreto retangular de 10,0cm x 20,0cm com espessura de 

6,0cm intertravados.  As áreas indicadas em projeto para a execução de tal pavimentação 

deverão ser regularizadas, alinhadas e niveladas para tal.  

Todo o pavimento intertravado indicado em projeto deverá ser removido com 

empilhamento em locar indicado pelo Setor de Engenharia da Prefeitura. A execução do 

reassentamento do pavimento inicia-se pela construção da camada de pó de pedra para 

assentamento dos blocos. O pó de pedra utilizado deve atender às normas técnicas brasileiras 

pertinentes, estar limpo e isento de matéria orgânica. A espessura dessa camada deverá ser de 

4cm. 

A camada de pó de pedra deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua 

niveladora (sarrafo) correndo sobre mestras (ou guias), de madeira ou alumínio. As mestras 

serão paralelas entre si e niveladas com o uso de linhas esticadas para auxiliar no controle dos 

níveis do piso (gabarito). No espaço entre as guias deve-se manter esparramado uma 

quantidade de pó de pedra suficiente para cobrir a altura da camada, e mais um pequeno 

excesso que permita arrastá-la com o sarrafo. Como a espessura do pó de pedra após a 

compactação das peças deve ser uniforme e situar-se com 4 cm, é necessário um pequeno 

acréscimo na espessura inicial da camada de pó de pedra espalhada entre as mestras. Para 
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espessura final mínima com 4 cm espalha-se o pó de pedra exatamente com 5 cm. Deve-se 

lançar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista de 

assentamento dos blocos para o dia ou trecho. A espessura da camada de pó de pedra tem que 

ser a mesma em toda a área para evitar que o pavimento fique ondulado depois de compactado.  

Em qualquer situação, deve ocorrer o nivelamento da camada de pó de pedra, de 

maneira que a superfície resultante fique uniforme e visualmente harmônica, evitando-se, 

inclusive, a presença de poças d’água após precipitações de chuva. Os vazios formados na 

retirada das mestras devem ser preenchidos com pó de pedra solta e rasados cuidadosamente 

com uma desempenadeira, evitando prejudicar as áreas vizinhas já prontas. Caso ocorra algum 

dano, consertar antes de colocar os blocos. No assentamento de pavimentos intertravados 

sugere-se prioritariamente utilizar a cor natural para a pavimentação dos preenchimentos. 

Outras cores e padronizações poderão ser utilizadas e, de qualquer modo, qualquer desenho 

deverá ser executado somente mediante aprovação da Engenharia da Prefeitura.  

Para garantir a qualidade da aparência, é preciso manter controle sobre os padrões de 

posicionamento e alinhamento dos blocos. Para isto, é preciso utilizar linhas longitudinais e 

transversais fixadas e esticadas com estacas, varetas ou blocos, verificando-se o posicionamento 

a cada 5 metros de avanço. Como os blocos são colocados principalmente à mão, o colocador 

deverá usar ao máximo luvas de proteção. 

Nas compactações será utilizado vibrocompactador comum com baixa potência, 

evitando a quebra dos blocos. Na compactação inicial deve-se passar a vibrocompactadora pelo 

menos duas vezes e em direções opostas, primeiro totalmente num sentido e logo depois no 

sentido contrário. Após a compactação inicial, retirar com auxílio de duas colheres de pedreiro 

os blocos quebrados e substituí-los por novos.  

O rejuntamento com areia fina diminui a percolação (subida) da água do solo e garante 

o funcionamento mecânico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mão−de−obra 

de boa qualidade na selagem e compactação final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, 

o piso perde travamento e se deteriora rapidamente. No rejuntamento deve-se utilizar areia 

fina com grãos menores que 2,5mm, do tipo utilizado para reboco de paredes, devendo estar 

totalmente seca sem conter cimento ou cal. Normalmente utiliza-se em torno de 1 m³ para selar 

285 m2 de pavimento. A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam 

totalmente cobertos e espalhada com uma vassoura até preencher completamente as juntas. 

No caso da observância de vazios, deve ser realizado novo espalhamento de areia e, feito isto, 

será realizada a compactação final com a placa vibratória visando preencher os vazios restantes.  

Deverão ser feitas, pelo menos, quatro passadas, em diversas direções, com a placa 

vibrocompactadora e sobrepondo parcialmente os percursos sucessivos. Esta operação deve ser 

repetida até o preenchimento total dos vazios e o serviço será dado como concluído pela 

Engenharia somente após o preenchimento total das juntas. 

Encerrada esta operação o pavimento pode ser aberto ao trânsito de pedestres e 

veículos. Se for possível, com a previsão de ausência de chuvas e sob aprovação da Engenharia, 

um pequeno excesso da areia para rejunte pode ser deixado sobre o pavimento por até duas 
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semanas, de modo que a própria circulação de pedestres e o tráfego de veículos contribua para 

completar a selagem das juntas.  

 

10. REVESTIMENTO PISO  
Deve antes da instalação e assentamento do piso, ser apresentado amostras do 

revestimento cerâmico aos responsáveis pelo setor de Engenharia da Prefeitura de Renascença, 

amostra essa que servirão para definição da cerâmica a ser instalada e avaliação de qualidade 

da peça oferecida. 

Sobre o contrapiso deverá ser assentado revestimento cerâmico com placas esmaltada 

com dimensões mínimas de 60 x 60 cm, na cor de tonalidade branca, com argamassa colante 

AC-II e rejunte da mesma tonalidade com a cor da cerâmica a ser assentada. 

Os rodapés deverão ser de mesmo material cerâmico das placas, com altura de 7,0cm 

assentados com argamassa colante AC-II e rejuntados com rejunte da mesma tonalidade do 

rodapé.  

No hall de entrada existente do Centro de Saúde NIS I deverá ser instalado piso 

cerâmico novo, devendo ser o mesmo que o instalado na sala de reuniões nova.  

Soleiras em granito (ref. Verde Ubatuba) deverão ser instalados na porta de correr de 

vidro da sala de reuniões, e em todo o alinhamento de divisa entre a entrada do hall existente 

do Centro de Saúde NIS I e a cobertura externa nova, separando o piso cerâmico novo do paver.  

11. REVESTIMENTO PAREDES 
Respeitando o prazo de cura após finalizados os serviços de levantamento, chapisco e 

emassamento das paredes de vedação, estabelecidos nas normas da ABNT que regem o assunto, 

poderão dar início aos serviços, se não apresentando qualquer vestígio de umidade ou resíduos 

que possam interferir no acabamento final da peça, o emprego do acabamento final. 

 

11.1. Paredes Internas  
Os processos de pintura das paredes de vedação deverão seguir e respeitar as 

normativas que regem o assunto, também deverão ser realizados por profissionais da área de 

pintura.  

Todo material empregado no acabamento de pintura a base d’água (seladores base 

d’água, massa corrida pva, massa acrílica pva, fundo preparadores base d’água, tinta acrílica 

base d’água entre outros materiais) deverão ser de primeira linha ou similar. 

Antes da iniciação da aplicação de selador a base d’água no reboco finalizado, deverá 

ser feito a preparação e desbaste do reboco através de lixas próprias para o serviço, garantido 

assim um substrato ideal para a aplicação do material de pintura.  
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Os materiais a serem aplicados deverão seguir a ordem de duas demãos de fundo 

selador base d’água em toda a edificação interna. Após a secagem do fundo selador base d’água 

(respeitando as orientações do fabricante), deverá se prosseguir o emassamento com a 

aplicação de duas demãos de Massa Corrida PVA a base d’água, desempenada e lixada após sua 

secagem e cura.  

Seguindo após a secagem da aplicação das duas demãos de Massa Corrida PVA a base 

d’água, deverão ser aplicados o fundo preparador a base d’água, e posterior duas demãos de 

tinta látex acrílico Semi Brilho na cor branco neve. 

A aplicação de pintura deverá ser uniforme em todos os panos de parede, não 

podendo apresentar emendas de continuação, manchas, bolhas, excessos. 

O piso interno deverá ser protegido e isolado durante o processo de pintura, para que 

não haja respingos ou manchas ao final do serviço. Havendo manchas deverá ser reparado a 

peça danificada. 

Todas as aberturas de janelas e portas deverão ser isoladas durante o processo de 

pintura, caso haja respingos ou manchas de material de pintura sobre a peça, deverá ao final do 

serviço realizar a limpeza final, sem que haja danos a peça. Ao haver danos na peça, deverá ser 

realizado o reparo da mesma por conta da contratada. 

A pintura final deverá estar uniforme, sem manchas, bolhas e desplacamento.    

 

11.2. Paredes Externas 
 Inicialmente o processo deverá ser realizado por um profissional da área de pintura, 

onde seguirá os processos básicos de pintura e acabamento, seguindo orientações normativas 

que rege o assunto e também dos fabricantes dos materiais a serem aplicados. Esse 

revestimento só será realizado após a finalização do reboco interno e externo. 

Antes da iniciação da aplicação de selador a base d’água no reboco finalizado, deverá 

ser feito a preparação e desbaste do reboco através de lixas próprias para o serviço, garantido 

assim um substrato ideal para a aplicação do material de pintura.  

Os materiais a serem aplicados deverão seguir a ordem de duas demãos de Fundo 

Selador a base d’água em toda a edificação externa. Após a secagem do fundo selador base 

d’água deverá se prosseguir com a aplicação com rolo próprio para textura com duas demãos 

de textura acrílica lisa com diluição seguindo orientação do fabricante. Seguindo após a secagem 

da aplicação das duas demãos de textura acrílica lisa deverá ser aplicado duas demãos de Tinta 

Látex Acrílica Semi Brilho na cor Branca. 

 A aplicação de textura deverá ser uniforme em todos os panos de parede, não podendo 

apresentar emendas de continuação, manchas e falhas de aplicação. 
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 O piso externo deverá ser protegido e isolado durante o processo de pintura, para que 

não haja respingos ou manchas ao final do serviço. Havendo manchas deverá ser reparado a 

peça danificada. 

Todas as aberturas de janelas e portas deverão ser isoladas durante o processo de 

pintura, caso haja respingos ou manchas de material de pintura sobre a peça, deverá ao final do 

serviço realizar a limpeza final, sem que haja danos a peça. Ao haver danos na peça, deverá ser 

realizado o reparo da mesma por conta da contratada. 

A pintura final deverá estar uniforme, sem manchas, bolhas e desplacamento.    

  

12. REVESTIMENTOS DE FORRO 
Os forros devem atender às mais rigorosas normas de segurança contra o fogo assim 

como devem conferir elevado nível de qualidade tanto do produto quanto das matérias primas 

utilizadas em sua fabricação. 

 

12.1. Revestimento Forro Interno  
O revestimento de forro interno será do tipo gesso em placas, liso, fixado em estrutura 

presa na estrutura metálica de cobertura. Após a sua completa instalação, deverão ser 

removidos quaisquer detritos para que se possa iniciar os trabalhos de pintura. 

Inicialmente o processo deverá ser realizado por um profissional da área de pintura, 

onde seguirá os processos básicos de pintura e acabamento, seguindo orientações normativas 

que rege o assunto e também dos fabricantes dos materiais a serem aplicados.  

Os materiais a serem aplicados deverão seguir a ordem de duas demãos de fundo 

selador acrílico a base d’água em toda o forro de gesso interno. Após a secagem do fundo 

selador acrílico a base d’água deverá se prosseguir o emassamento com a aplicação de duas 

demãos de Massa Corrida PVA base d’água, desempenada e lixada em acabamento final. 

Seguindo após a secagem da aplicação das duas demãos de Fundo Preparador Acrílico a base 

d’água, e posterior a secagem duas demãos de Tinta Látex Acrílica Fosca na cor branca. 

A aplicação de pintura deverá ser uniforme em todos os panos do forro, não podendo 

apresentar emendas de continuação, manchas e falhas. 

O piso interno deverá ser protegido e isolado durante o processo de pintura, para que 

não haja respingos ou manchas ao final do serviço. Havendo manchas deverá ser reparado a 

peça danificada. 

Todas as aberturas de janelas e portas deverão ser isoladas durante o processo de 

pintura, caso haja respingos ou manchas de material de pintura sobre a peça, deverá ao final do 

serviço realizar a limpeza final, sem que haja danos a peça. Ao haver danos na peça, deverá ser 

realizado o reparo da mesma por conta da contratada. 
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A pintura final deverá estar uniforme, sem manchas, bolhas e desplacamento.    

 

12.2. Revestimento Forro Externo  
 

Deverão ser instalados os revestimentos de forro PVC nos ambientes indicados em 

projeto arquitetônico, sendo eles a área coberta interna e área de marquise externa. 

O revestimento de forro externo será em material do tipo PVC, em réguas, fixados em 

estrutura metálica presa na estrutura de cobertura. Deverão apresentar acabamentos em 

cantoneiras (meia-cana) sendo que todas as peças devem ser ficadas com parafusos auto 

brocantes.  

O forro de PVC deve possuir estrutura de fixação do tipo metálica com espaçamento 

de acordo com a boa prática, para que não apresentem nenhum tipo de ondulações posteriores.  

As réguas devem ser 20cm de largura e espessura entre 8 a 10mm. 

 

13. ABERTURAS 
As esquadrias das aberturas de janelas deverão ser em material de alumínio na cor 

branca com pintura eletrostática de fábrica. 

A fixação das esquadrias deverá ser através de Parafusos e Buchas e sua vedação 

através de Silicone PU na cor branca. 

O vidro que contempla as janelas deverá ser incolor, temperado com espessura de 

8mm.  

A janela que possui folhas móveis de correr deverá possuir sistema de tranca com 

chave. 

As janelas do tipo maxim-ar ou basculante deverão possuir sistema de travamento 

para segurança.  

As esquadrias de alumínio não poderão possuir avarias, riscos, manchas e 

imperfeições. Suas medidas deverão respeitar o previsto em projeto. 

É de responsabilidade da contratada a perfeita colocação e instalação de todas as 

peças que constituem as janelas. Ao final da obra será realizado a conferencia por parte do setor 

de engenharia da Prefeitura de Renascença, sendo verificado todos as recomendações 

anteriores. 

No caso de reprovação de algum dos itens verificados, será solicitado a adequação dos 

mesmos, sobre pena de glosa do item.   
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A esquadria da porta de vidro de correr deverá ser em material de alumínio na cor 

branca com pintura eletrostática de fábrica. 

A fixação das esquadrias deverá ser através de Parafusos e Buchas e sua vedação 

através de Silicone PU na cor branca, seguindo orientações do fabricante. 

O vidro que contempla a Porta de correr deverá ser incolor, temperado com espessura 

de 10mm.  

A porta deverá possuir sistema de chaveamento com tranca em material alumínio na 

cor branca ou em material de inox. 

As esquadrias de alumínio não poderão possuir avarias, riscos, manchas e 

imperfeições. Suas medidas deverão respeitar o previsto em projeto. 

É de responsabilidade da contratada a perfeita colocação e instalação de todas as 

peças que constituem a porta. Ao final da obra será realizado a conferencia por parte do setor 

de engenharia da Prefeitura de Renascença, sendo verificado todos as recomendações 

anteriores. 

 

14. ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS 
Deverá ser instalado de acordo com as normas da PMCB do Estado do Paraná um 

Extintor de Incêndio portátil com carga de CO2, com capacidade de 4Kg, Classe BC. 

Deverá possuir placa de sinalização de extintor de incêndio de acordo com as normativas 

do PMCB do Estado do Paraná. 

Sobre a porta deverá possuir placa indicativa de saída de emergência refletiva e deverá 

ser instalado de acordo com as normas da PMCB do Estado do Paraná. 

 Um corrimão em aço galvanizado com diâmetro externo 1 ½” com pintura fundo e 

acabamento em esmalte sintético, na cor cinza. 

 

15. PAREDES EXTERNAS 
Nas paredes externas da Edificação Existente do Centro de Saúde NIS I teremos os 

seguintes serviços de remoção de acabamento de pintura (textura), remoção e regularização de 

reboco e trincas, limpeza com a utilização de jato d’água de alta pressão, e processo de pintura. 

A remoção de textura acrílica base d’água em paredes da Edificação Existente do Centro 

de Saúde NIS I deverá ser realizada antes do início dos serviços finais de acabamento e pintura 

da ampliação da sala de reuniões. 

Rebocos das paredes externas da Edificação Existente do Centro de Saúde NIS I onde 

apresentarem rachaduras, trincas, desplacamento que exijam correção deverão ser realizados 

pela contratada.  
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Todo resíduo deverá ser removido, acomodado ao final do dia e destinado de forma 

correta pela contratada ao final do serviço. 

O processo de pintura das paredes externas da Edificação Existente do Centro de Saúde 

NIS I se darão após a limpeza e regularização de todos os pontos previstos e apontados pelo 

setor de Engenharia da Prefeitura de Renascença.  

Inicialmente o processo deverá ser realizado por um profissional da área de pintura, 

onde seguirá os processos básicos de pintura e acabamento, seguindo orientações normativas 

que rege o assunto e também dos fabricantes dos materiais a serem aplicados. Esse 

revestimento só será realizado após a finalização do reboco interno e externo. 

Antes da iniciação da aplicação de selador a base d’água no reboco finalizado, deverá 

ser feito a preparação e desbaste do reboco através de lixas próprias para o serviço, garantido 

assim um substrato ideal para a aplicação do material de pintura.  

Os materiais a serem aplicados deverão seguir a ordem de duas demãos de Fundo 

Selador a base d’água em toda a edificação externa. Após a secagem do fundo selador base 

d’água deverá se prosseguir com a aplicação com rolo próprio para textura com duas demãos 

de textura acrílica lisa com diluição seguindo orientação do fabricante. Seguindo após a secagem 

da aplicação das duas demãos de textura acrílica lisa deverá ser aplicado duas demãos de Tinta 

Látex Acrílica Semi Brilho na cor branca. 

 A aplicação de textura deverá ser uniforme em todos os panos de parede, não podendo 

apresentar emendas de continuação, manchas e falhas de aplicação. 

No caso de reprovação de algum dos itens verificados, será solicitado a adequação dos 

mesmos, sobre pena de glosa do item.   

 

16. MUROS DE DIVISA EXISTENTES 
Nos muros de divisa Edificação Existente do Centro de Saúde NIS I teremos os 

seguintes serviços de remoção de acabamento de pintura (textura), remoção e regularização de 

reboco e trincas, limpeza com a utilização de jato d’água de alta pressão, e processo de pintura. 

Os emboços serão fortemente comprimidos sobre a superfície a revestir e deverão ser 

devidamente desempenados e feltrados utilizando desempeno de régua e desempenadeira com 

feltro. 

Deverá apresentar aspecto uniforme, com paramento perfeitamente plano, não sendo 

tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento de superfície. 

A remoção de textura acrílica base d’água em muros de divisa da Edificação Existente 

do Centro de Saúde NIS I deverá ser realizada antes do início dos serviços finais de acabamento 

e pintura da ampliação da sala de reuniões. 
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Os muros de divisa da Edificação Existente do Centro de Saúde NIS I onde apresentarem 

rachaduras, trincas, desplacamento que exijam correção deverão ser realizados pela contratada.  

Todo resíduo deverá ser removido, acomodado ao final do dia e destinado de forma 

correta pela contratada ao final do serviço. 

O processo de pintura dos muros de divisa da Edificação Existente do Centro de Saúde 

NIS I se darão após a limpeza e regularização de todos os pontos previstos e apontados pelo 

setor de Engenharia da Prefeitura de Renascença.  

Inicialmente o processo deverá ser realizado por um profissional da área de pintura, 

onde seguirá os processos básicos de pintura e acabamento, seguindo orientações normativas 

que rege o assunto e também dos fabricantes dos materiais a serem aplicados. Esse 

revestimento só será realizado após a finalização do reboco interno e externo. 

Antes da iniciação da aplicação de selador a base d’água no reboco finalizado, deverá 

ser feito a preparação e desbaste do reboco através de lixas próprias para o serviço, garantido 

assim um substrato ideal para a aplicação do material de pintura.  

Os materiais a serem aplicados deverão seguir a ordem de duas demãos de Fundo 

Selador a base d’água em toda a edificação externa. Após a secagem do fundo selador base 

d’água deverá se prosseguir com a aplicação com rolo próprio para textura com duas demãos 

de textura acrílica lisa com diluição seguindo orientação do fabricante. Seguindo após a secagem 

da aplicação das duas demãos de textura acrílica lisa deverá ser aplicado duas demãos de Tinta 

Látex Acrílica Semi Brilho na cor branca. 

 A aplicação de textura deverá ser uniforme em todos os panos de parede, não podendo 

apresentar emendas de continuação, manchas e falhas de aplicação. 

No caso de reprovação de algum dos itens verificados, será solicitado a adequação dos 

mesmos, sobre pena de glosa do item.   

 

17. MURO NOVO 
 Fica a cargo da contratada a execução de muro no alinhamento predial, em alvenaria 

com as dimensões de 3,50m de largura por 2,00m de altura, fundação em estaca escavada, 

estruturado em concreto armado convencional, com vedação e fechamento em alvenaria de 

bloco cerâmico 11,5x19x29 cm, chapiscado e rebocado em massa única, com acabamento final 

em duas demãos de fundo selador base d’água, duas demãos de pintura textura acrílica lisa base 

d’água, duas demãos de tinta acrílica base d’água semi brilho da mesma cor da edificação nova. 

O muro deverá ser instalados rufos para a perfeita estanqueidade. Tais rufos devem 

ser em chapa de aço galvanizado número 24, com desenvolvimento de acordo com a as 

dimensões finais. 

PORTÕES 
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Os portões deverão ser de correr com roldanas e trilhos, com sistema para tranca com 

utilização de cadeados, material metalon redondo de ¾” ou superior, com duas demãos de 

fundo sintético e duas demãos de acabamento em esmalte sintético, na cor preto semi brilho. 

As dimensões deveram ser baseadas em projeto com conferencia em executado in-loco, 

para que não haja erros. 

Os portões fornecidos não poderão apresentar pontos de ferrugem, amassados, riscos, 

avariais, imperfeições, ondulações, sendo imprescindível a melhor qualidade e alinhamento do 

portão fornecido.  

No caso de reprovação de algum dos itens verificados, será solicitado a adequação dos 

mesmos, sobre pena de glosa do item.   

 

18. GRADES JANELAS EDIFICAÇÃO EXISTENTE  
 Será realizada pela contratada a remoção das grades das janelas da Edificação Existente 

do Centro de Saúde NIS I. Essa remoção será realizada antes do processo de pintura e 

regularização das paredes externas. 

 Sua pintura se dará pela remoção de todos os pontos de ferrugem, aplicação de duas 

demãos de fundo sintético anticorrosivo, e duas demãos de pintura esmalte sintético na cor 

preto semi brilho.   

 Sua recolocação se dará após finalizados todo pintura externa da Edificação Existente 

do Centro de Saúde NIS I. 

As grades não poderão apresentar pontos de ferrugem, manchas, riscos.  

No caso de reprovação de algum dos itens verificados, será solicitado a adequação dos 

mesmos, sobre pena de glosa do item.   

 

19. DEMOLIÇÕES 
Os serviços de demolição deverão ser realizados de acordo com as necessidades e 

etapas da obra para que não haja interferência no andamento e funcionamento da unidade de 

saúde.  

A contratada deverá informar com antecedência todo serviço que possa causar impacto 

no funcionamento da unidade, para que haja tempo hábil para remanejo de horários, serviços 

e profissionais.  

Muros 

O serviço de demolição de muros deverá ser realizado no início da obra. Todo o 

desmonte e material deverá ser acomodado, retirado e destinado em local próprio a cargo da 

contratada, não podendo a acomodação inicial desses resíduos interferir no acesso a unidade. 
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19.1. Paver 
O desmonte do paver deverá ser realizado pela contratada inicialmente e acomodado 

(empilhado) em local pré-informado pelo setor de Engenharia da Prefeitura de Renascença, para 

posterior retirada destinação do município.  

 

19.2. Cerâmica  
A remoção de revestimento cerâmico será realizada em paredes e piso. Essa remoção 

deverá ocorrer de forma limpa e eficiente pela contratada, onde todo resíduo deverá ser 

removido, acomodado ao final do dia e destinado de forma correta pela contratada ao final do 

serviço. 

 

19.3. Paredes 
Deverá ser realizado no início da obra a remoção de revestimento cerâmico em paredes 

externas da edificação existente. Deverá ser mínima interferência no andamento e 

funcionamento da unidade de saúde durante o serviço, tomando cuidados como acomodação 

de entulhos, equipamentos e a movimentação de material. 

Todo resíduo deverá ser removido, acomodado ao final do dia e destinado de forma 

correta pela contratada ao final do serviço. 

 

19.4. Piso 
A remoção do piso cerâmico do Hall de Entrada da Edificação Existente será realizada 

antes da etapa de colocação do piso cerâmico da sala de reuniões. 

Deverá ser mínima interferência no andamento e funcionamento da unidade de saúde 

durante o serviço, tomando cuidados como acomodação de entulhos, equipamentos e a 

movimentação de material. 

Todo resíduo deverá ser removido, acomodado ao final do dia e destinado de forma 

correta pela contratada ao final do serviço. 

 

19.5. Pintura 
Paredes da Edificação Existente onde a textura existente se encontra no processo de 

desplacamento, rachaduras, trincas e bolhas deverão ser removidas pela contratada. 

Todo resíduo deverá ser removido, acomodado ao final do dia e destinado de forma 

correta pela contratada ao final do serviço. 



21 
 

19.6.  Reboco 
Paredes da Edificação Existente onde o reboco existente se encontra no processo de 

desplacamento, rachaduras, trincas deverão ser removidas pela contratada. 

Todo resíduo deverá ser removido, acomodado ao final do dia e destinado de forma 

correta pela contratada ao final do serviço. 

 

20. LIMPEZA DE OBRA  
 Deverá ser realizado ao final da obra a remoção de todos os resíduos, limpeza de obra 

como paredes, piso, vidros, coberturas e portas.  

 Todo e qualquer material deverá ser dado destinação correta por parte da contratada. 

 

Renascença, PR. 29/10/2021 

 

 

_______________________________ 

João Paulo Basniak Boese 

Eng. Civil – CREA/PR 134576/D 


