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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇO DE REFORMA DO SLAN PARA USO COMO CEIM    
 LAGES - SC 

 
 

GENERALIDADES 
 
A.  IDENTIFICAÇÃO 
  

Obra:  
 Serviços de reforma do SLAN para uso como CEIM  

 
 Local:  

 Av. 1° de Maio - Bairro Universitário  – Lages, Santa Catarina.  
 
 
B.  FINALIDADE 
  
 Este é um memorial descritivo que visa abranger os assuntos relativos às obras civis, de arquitetura e 
paisagismo, bem como oferecer subsídios e estabelecer critérios a serem adotados quando da execução dos 
serviços na edificação da presente obra. 
 
C.  CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO. 
 

Num primeiro momento, este memorial determina como os serviços deverão ser executados. 
Tendo em vista que as quantidades fornecidas na planilha orçamentária foram extraídas do 

levantamento realizado pelo fiscal da secretaria, faz-se necessário que os licitantes, além de fazerem os seus 
próprios levantamentos, averiguem os locais de obra e tomem conhecimento da situação existente. 

As especificações a serem obedecidas estão contidas no Projeto Arquitetônico e, na falta destes, nas 
Planilhas Orçamentárias, Cronogramas, e neste Memorial Descritivo.  

Tais documentos também se aplicam aos serviços derivados ou semelhantes, cujas considerações 
eventualmente estejam omissas. 
  
D.  CONDIÇÕES GERAIS. 
  
 D.1. As normas, projetos de normas, especificações, métodos de ensaios e padrões aprovados e 
recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, em especial a NBR 6118 ( Projetos de estrutura 
de concreto armado), NBR 14931 (Execução de estrutura de concreto) – Procedimento, NBR 15279 ( 
Componentes cerâmicos), NBR 15645 ( Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais 
utilizando-se tubos e aduelas de concreto), NBR 5626 (Instalações predial de água fria), bem como toda a 
legislação em vigor referentes a obras civis, inclusive de segurança do trabalho, será parte integrante destas 
especificações, como se nelas estivessem transcritas. 
 D.2.  A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto 
arquitetônico, memorial descritivo, às especificações dos fabricantes de equipamentos e outros documentos 
afins. 
 D.3. Observar todas as cotas, desenhos e observações constantes dos projetos. 
 D.4. Havendo divergência entre desenhos, escalas e cotas, prevalecerão sempre os detalhes sobre 
as plantas gerais, e em seguida, as cotas e, por último, os desenhos. 
 D.5. Os detalhes dos serviços constantes nos desenhos e não mencionados nestas especificações, 
assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações que não constarem nos desenhos, 
serão interpretados como fazendo parte do projeto. 
 D.6. Nenhuma modificação poderá ser feita sem o consentimento por escrito da fiscalização, sendo 
irrelevante que tais modificações possam influenciar ou não sobre o valor da construção. 
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D.7. Os materiais e mão de obra a serem empregados serão de primeira, objetivando um 
acabamento de boa qualidade, em obediência aos padrões e especificações em vigor. 

D.8. Os serviços não aprovados pela fiscalização ou que apresentarem vícios ou defeitos de 
execução serão demolidos e reconstruídos. 

D.9. A aplicação de materiais industrializados ou de emprego especial obedecerá às recomendações 
dos fabricantes, cabendo a construtora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica. 

D.10. Os ensaios de materiais e serviços julgados necessários serão providenciados pela construtora 
sem há necessidade do pedido da fiscalização. 

D.11. Para os traços ora indicados, o construtor deverá providenciar os testes laboratoriais em função 
dos diferentes tipos de matérias primas obtidas nas mais variadas regiões e, com isso, o produto final seja da 
melhor qualidade possível. 
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ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO 
 

SERVIÇOS DE REFORMA DO SLAN PARA USO COMO CEIM  
 

 
1. GENERALIDADES 

 
 Reforma da edificação do antigo SLAN para uso como CEIM. Será efetuada a troca de telhado, serviço 
de pintura, adaptação de ambientes, troca de equipamentos hidráulicos e elétricos, piso cerâmico e outros. Os 
serviços serão executados obedecendo aos detalhes dos projetos, orçamentos e este memorial descritivo. 
 
 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES  
 

Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências e despesas correspondentes 
aos serviços preliminares, compreendendo todos os equipamentos, ferramentas, andaimes, tapumes, cercas, 
barracões, necessários à completa execução da obra, assim como a instalação da placa da obra.  

A empresa deverá recolher Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-SC referente à 
responsabilidade de execução, assim como os alvarás que se fizerem necessários para execução da mesma. 

A placa de obra deverá ser executada segundo o padrão, dimensão e modelo utilizado nas obras da 
Prefeitura Municipal de Lages ficando em local visível à população. 

A instalação das placas não pode causar nenhum dano à edificação. 
 

3. VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA 
 

A alvenaria deve começar pelos cantos, assentando-se os blocos em amarração. Durante toda a 

execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com 

argamassa de cimento, areia e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. 

As áreas molhadas receberão revestimento cerâmico do piso ao teto. A despensa também receberá o 

revestimento cerâmico nas paredes. Nas salas onde há lavatório, será feita a instalação da cerâmica conforme 

projeto. Deve ser respeitada a classificação de abrasão - PEI II mín. 

Eventual reparo na estrutura da escola deverá ser feito com argamassa para reboco. A parte dos 

fundos da escola será inteiramente rebocada, assim como a escada de acesso. O reboco deverá apresentar 

boa qualidade, livre de fissuras e outras patologias. O traço ficará a cargo da empresa contratada. 

 

4. COBERTURA  
 
Toda a estrutura do telhado como forros, telhamento, calhas e rufos serão removidos. 

A madeira que apresentar boa qualidade e também as telhas de fibrocimento serão retiradas pelo 

pessoal da manutenção da Secretaria da Educação de Lages. Posteriormente, toda a estrutura será 

inteiramente refeita, com o uso de madeira de pinheiro de 1ª qualidade e telhas de fibrocimento. A inclinação 

respeitará a necessária para telhamento de fibrocimento. 

A estrutura de madeira aparente será pintada na cor branca. 
Na parte de acesso ao CEIM será construído um toldo em estrutura metálica pintada e cobertura em 

lona colorida com boa resistência à intempéries e incidência solar. Calhas e rufos necessários também deverão 
ser instalados para que haja o correto escoamento das águas pluviais. 
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A forração interna será inteiramente trocada por forros em PVC. Os mesmo deverão ser fixados com 
parafusos e não grampos. 

 
 

5. PAVIMENTAÇÃO  

 
O piso em tacos de madeira será inteiramente removido juntamente com os rodapés. Posteriormente, 

será feito a regularização dos locais com a execução de uma camada de contrapiso. O piso cerâmico de 
coloração mais clara será inteiramente removido, permanecendo apenas o piso de coloração vermelha. 

Após, será assentado piso cerâmico de qualidade extra, com resistência à abração PEI IV e coeficiente 
de atrito de acordo com os locais em que serão instalados. O piso cerâmico será colocado em todos os 
ambientes do local. 

Os rodapés serão executados em todos os ambientes que não possuam cerâmica nas paredes e será 
utilizado o mesmo tipo de pedra usada no piso. 

Na área externa, será executado um pedaço de piso em blocos intertravados conforme projeto. Os 
blocos serão assentados sobre um berço em areia. Deverá ser executado o travamento lateral em concreto 
para evitar o desmanche da pavimentação. 

No local onde há paredes em madeira, o rodapé será trocado por outro em madeira com pintura. 
 
 

6. ESQUADRIAS  
 
As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e nivelados. 

Os vidros deverão ter espessura mínima 5mm. Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com 
o fabricante.  

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas 
ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os 
seguintes pontos:  

No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação nos cantos, para impedir 
infiltração nestes pontos. 

As portas serão de madeira de boa qualidade, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira 
deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada, com enchimento 
sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.  

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. 
O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga o peso das portas e o regime de 
trabalho que venham a ser submetidas.  

As portas de acesso à área externa serão em alumínio com vidros 5mm no mesmo modelo das 
existentes atualmente. 

Os portões serão todos substituídos por novos, feitos com pequenas cantoneiras metetálicas e pintados 
com tinta esmalte sintético. 

As soleiras serão de material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à água, de fácil 
manuseio e adequação às medidas do local. 

Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 20mm (altura) 
As soleiras de granito devem estar niveladas e fixadas com argamassa colante apropriada. 
Uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficará aparente.  
Serão instalados em todas as janelas, no piso das portas de entrada ao CEIM e no contorno da escada 

de acesso lateral ao CEIM.  
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7. ELÉTRICA  
 
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e 

caixas de passagem.  
Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 
As luminárias externas serão fixadas no chão e terão potência mínima de 150W com lâmpada em LED. 

Terão acionamento automático através de relês fotossensíveis e disjuntor exclusivo posicionado no quadro de 
distribuição. 

As tomadas e os interruptores serão trocados/instalados de acordo com as especificações do croqui da 
parte elétrica do local. 

Os pontos de tomadas serão instalados com a utilização de fiação de 4,00mm², módulo com 
capacidade para 20A/250V, eletrodutos e demais itens necessários de acordo com as normas técnicas. 

Os pontos de interruptores e iluminação utilizarão fiação 2,50mm², eletrodutos e demais itens 

necessários de acordo com as normas técnicas. 

Para os pontos de uso de chuveiros, duchas e torneiras elétricas a fiação será de 6,0mm² e possuíra 

cada um destes itens interruptor exclusivo de 35A. 

O disjuntor da parte de iluminação será de 20A e o de tomadas 25A. 
As luminárias serão do tipo “SPOT” com capacidade para lâmpadas em LED de 20W no mínimo. Cada 

ponto de iluminação contará com lâmpada em LED de potência mínima 20W.  
A entrada de energia do local será trocada por um padrão trifásico com todos os itens necessários, 

inclusive, o poste. (Padrão Trifásico CELESC Completo). O dimensionamento do disjuntor geral ficará a cargo 

da contratada. 

Não será aceito fiação fora de eletrodutos por cima do forro PVC. 

 

8. PINTURA 
 

Será feito a limpeza de todas as paredes internas e externas do local com água sob pressão. Após a 

perfeita secagem, será aplicado um fundo preparador/selador e depois a aplicação da pintura com tinta acrílica. 

Mínimo duas demãos.  

Nas portas, será aplicado tinta esmalte sobre as mesmas. Elas deverão estar perfeitamente limpas e 

sem rebarbas.  

As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas. 

 

9. HIDRÁULICA E ESGOTO 

 
Serão instaladas duas caixas d´água de 500L cada. Uma será instalada sobre o B.W.C. infantil e outra 

sobre a parede que divide a cozinha da lavanderia. Todos os registros de fechamento/abertura para as caixas 

estão inclusos no serviço. A parte de instalação das boias estão em itens separado na planilha orçamentária. 

Os pontos hidráulicos serão todos trocados. Os diâmetros das tubulações respeitarão as normas ABNT 

e deverão estar de acordo para fornecimento das pressões necessárias nos pontos de consumo. 

Os pontos de esgoto também serão todos trocados e apresentarão diâmetro de acordo com as normas 

ABNT. Caixas de passagem serão instaladas nos pontos de mudança de direção. 

Fossa e filtro serão construídos na parte dos fundos da escola e respeitarão o dimensionamento da 

respectiva norma ABNT. Uma caixa de gordura será construída próximo à cozinha para captação da água 

servida por este ambiente. As águas negras e cinzas serão encaminhadas aos respectivos equipamentos de 

tratamento (fossa e filtro) e depois encaminhadas à rede pluvial. 

As torneiras dos B.W.C.’s, lavanderia e cozinha serão trocadas.  
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As cubas serão em louça branca nos B.W.C’s infantis e refeitório e de inox na cozinha. Na lavanderia, 

um tanque em louça será instalado. 

As bancadas serão construídas em granito conforme projeto e as paredes de sustentação serão 

revestidas com a mesma cerâmica das paredes. Uma banheira PVC será colocada sobre a bancada assim 

como uma ducha elétrica conforme projeto. 

Cada ambiente possuíra seu registro de gaveta para controle de abertura e fechamento do fluxo de 

água, e os registros de pressão serão instalados nos locais onde ficarão as duchas. 

Os vasos sanitários dos B.W.C.’s de uso coletivo serão trocados por vasos de tamanho infantil com 

caixa de descarga. Os vasos sanitários dos B.W.C.’s de uso geral também serão trocados, porém por vasos 

novos de tamanho padrão. 

 

10. SERVIÇOS DIVERSOS  
 

As luminárias de emergência, placas de saída e extintores serão fixados nos locais conforme o projeto. 
As alturas deverão atender as normas dos CBMSC. Para cada ponto de iluminação e sinalização será instalado 
uma tomada. Os extintores serão fixados nas paredes e terão as placas de sinalização colocadas conforme 
preconiza as normas técnicas. 

Para o plantio de grama, deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, 
removendo-se todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo 
deverá receber adubação. 

Modelo de Referência: grama Esmeralda ou Batatais 
Os brinquedos do parque infantil deverão ser construídos por tubos metálicos de diâmetro é variável. 

Os tubos devem ser conectados por meio de parafusos ou solda ao lastro de concreto da fundação através de 
consolo metálico concretados/chumbados junto à base. Toda a estrutura metálica deve receber tratamento com 
proteção anticorrosão e pintura esmalte. 

 Anterior à aplicação do fundo anticorrosivo, deve-se eliminar pontos de solda e rebarbas a fim de 
garantir uma aplicação uniforme e eficiente do acabamento e da segurança na posterior utilização do 
equipamento. Os assentos do equipamento deverão ser em chapa maciça de madeira, de alta densidade, 
enceradas. Para fixação junto à estrutura metálica dever-se-á utilizar sistema de cantoneiras metálicas e 
parafusos. Deve-se atentar para vedação e acabamento sobre a furação dos parafusos, como medida de 
segurança para a utilização do equipamento.  

A grama do terreno será cortada após o encerramento dos trabalhos. 
As árvores de contorno do CEIM deverão ser aparadas para posterior instalação dos mourões e da tela 

metálica de fechamento. A tela será galvanizada em fio 12. 
 

11. LIMPEZA DA OBRA  
 
Após a conclusão da obra, o canteiro deverá ser totalmente desmobilizado, os entulhos retirados e a 

obra limpa para a vistoria de uma comissão de recebimento. 
 

12. SEGURANÇA DA OBRA  

          Qualquer tipo de sinalização, tendo em vista a segurança dos funcionários, dos pedestres e veículos 

deverá ser fornecido pela empresa contratada. 

13. OBRIGRAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 Fornecimento de máquinas e equipamentos a seus empregados para uso na execução dos 

serviços, conforme especificações técnicas; 
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 Responsabilizar-se por maquinário, carga e transporte de material, bem como sobre todos os 

serviços de escavação necessários a conclusão dos serviços contratados; 

  Responsabilizar-se por tudo o que se relaciona com pessoal empregado para execução dos 

serviços, fornecendo equipamentos de proteção individual e coletiva, bem como seu transporte, 

alimentação, etc; 

 A empresa contratada deve se responsabilizar pelo fornecimento de todo material necessário a 

construção do muro, bem como o transporte deste material; 

 Qualquer tipo de escavação e utilização de máquina necessário à execução do muro será de 

responsabilidade da contratada; 

 Ressarcir ou indenizar os prejuízos causados à PML, propriedades ou a terceiros, em 

decorrência da execução dos serviços, as suas expensas, sem quaisquer ônus à Prefeitura; 

 Quando solicitada pela Secretaria da Educação, deverá afastar imediatamente dos serviços 

qualquer empregado que ingerir bebidas alcoólicas durante a jornada de trabalho, proceder de 

maneira desrespeitosa com os usuários ou com os funcionários da Secretaria da Educação, 

apresentar motivos não aceitos pela Secretaria da Educação para deixar de executar qualquer 

serviço de acordo com as instruções, ou ainda por qualquer outro motivo que se julgue 

merecedor dessa medida pela Secretaria da Educação; 

 Manter sempre disponibilizado e atualizado o diário de obra, onde deverão estar anotadas todas 

as atividades do dia, bem como alterações atualizadas pela fiscalização. 

 

14. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços objetos desta especificação técnica serão fiscalizados pela Secretaria da 
Educação. Sem prejuízo de outras atribuições inerente à função, a fiscalização da Secretaria da Educação 
poderá: 

 Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com as especificações 

técnicas ou com as normas estabelecidas pela Secretaria de Educação/Obras; 

 Recusar serviços executados em desacordo com as especificações técnicas; 

 Se a qualquer tempo a fiscalização da Secretaria da Educação julgar que os métodos dos 

trabalhos e ou equipamentos da contratada são comprovadamente ineficientes ou inadequados 

à perfeita execução dos serviços, ou ao ritmo requerido para realização dos trabalhos, poderá 

exigir que a CONTRATADA aumente sua eficiência de modo a dar cumprimento aos mesmos. 

A fiscalização da Secretaria da Educação não diminui nem exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA pela qualidade e correta execução dos serviços. Os serviços não descritos deverão ser 
executados de acordo com as normas técnicas vigentes. Os serviços somente serão recebidos pela Secretaria 
da Educação após o atendimento às Especificações Técnicas. 

Dentro do prazo legal estipulado pelo edital de licitação, conforme cronograma físico-financeiro, o 
período da primeira medição conta a partir da ordem de início dos serviços até o final do mês em questão. Para 
as medições subsequentes, os períodos serão mensais, exceto a medição final, que obedece ao término do 
prazo legal. 

A fiscalização apropria-se dos serviços executados no respectivo período por meio de medição física 
no local juntamente com o responsável técnico ou preposto da empresa contratada. 

De início: Em até 48 horas a contar da data da assinatura do contrato decorrente; 

De execução: Em até 150 dias a contar da data da assinatura da ordem de serviço; 
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De entrega/recebimento:  

a) Provisoriamente, pelo responsável técnico de acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias da data da comunicação; 

a) Definitivamente, pela comissão de recebimento da municipalidade, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas as partes, em prazo não superior a noventa dias (90) contados da data da entrega; 

Do contrato: De 300 dias, a contar da data da sua assinatura; 

Local de entrega: Secretaria da Educação. 

 Outras exigências: A empresa deverá trabalhar de acordo com as Normas Técnicas Vigentes 
da ABNT, ter registro no CREA e apresentar atestado de aptidão.   

 
 
 
 
 

Engo Carlos Eduardo Dalmina 
Secretaria de Educação 

 
 

Lages 25/09/2017 


