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1. DISPOSIÇÕES GERAIS   

1.1. OBJETIVO  

As presentes especificações se referem à execução total, por empreitada global, do PROJETO 

EXECUTIVO, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA EXPANSÃO DO MERCADO PÚBLICO DE LAGES - SC. 

1.2. NORMAS GERAIS  

1.2.1. A Contratada será a única responsável pelo fornecimento de materiais, mão-de-obra com leis e 

encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licenças e taxas, assim como todas 

as despesas necessárias à completa execução da obra, inclusive ligações definitivas de água, esgoto, luz 

e telefone.  

1.2.2. Para um melhor entendimento a Prefeitura Municipal de Lages será designada PROPRIETÁRIA ou 

CONTRATANTE, a Firma Z2FB Arquitetos Associados, será designada PROJETISTA DO MERCADO 

PÚBLICO DE LAGES e a Firma encarregada para execução das obras CONTRATADA.  

1.2.3. As obras contratadas serão executadas rigorosamente, de acordo com as presentes 

especificações, projetos de arquitetura, projetos básicos complementares e planilha orçamentária, 

todos devidamente aprovados e/ou fornecidos pela PROPRIETÁRIA.  

1.2.4. Em caso de divergência entre informações, deverá ser observada a seguinte hierarquia: 1º 

planilha orçamentária, 2º memorial descritivo e 3º projeto e projetos básicos. Em caso de dúvidas 

quanto a interpretação dos desenhos e das presentes especificações será consultada a FISCALIZAÇÃO.  

1.2.5. Os elementos não constantes das especificações, que dependam das memórias técnicas e 

descritivas de terceiros, bem como os projetos executivos a serem desenvolvidos, deverão ser 

apresentados, à FISCALIZAÇÃO para aprovação e não poderão em hipótese alguma conflitar as 

especificações do Projeto de Arquitetura e do presente memorial.  

1.2.6. Todos os materiais e mão-de-obra a empregar deverão ser de 1ª qualidade, acabamento 

esmerado e satisfazer rigorosamente as presentes especificações e desenhos.  

1.2.7. Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser totalmente protegidos contra 

danos de qualquer origem, durante o período de construção.  

1.2.8. Nestas especificações devem ficar perfeitamente claro que em todos os casos de caracterização 

de materiais ou equipamentos, por determinada marca, fica subtendido a alternativa ou "rigorosamente 

equivalente" ou "Similar", a juízo da FISCALIZAÇÃO.  

1.2.9. Todos os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares, desde que o  novo 

material proposto possua similaridade ao substituído nos seguintes itens: Qualidade, Resistência,  

Aspecto e Preço.  

1.2.10. Todo material a ser aplicado na obra deverá ter a prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

1.2.11. Serão impugnadas pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam as condições 

contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados sem prejuízo 

dos custos e prazos contratuais.  
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1.2.12. A CONTRATADA será responsável perante a PROPRIETÁRIA pela execução de serviços que venha 
a sub empreitar com terceiros.  

1.2.13. A firma licitante deverá vistoriar previamente o local das obras, pois será considerada como 

reconhecedora do mesmo.  

1.2.14. A CONTRATADA manterá a mais rigorosa disciplina entre o seu pessoal. A PROPRIETÁRIA poderá 

exigir da CONTRATADA o afastamento da obra de qualquer empregado que for julgado incompetente, 

negligente ou insubordinado.  

 

1.2.15. A CONTRATADA tomará todas as precauções necessárias para a segurança do pessoal da obra, 

observando as recomendações de segurança aplicáveis por Leis Federais, Estaduais ou Municipais. A 

CONTRATADA é a única responsável pelos serviços a serem executados ficando a PROPRIETÁRIA isenta 

de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais, sociais e/ou materiais decorrentes da 

execução das obras aqui contratadas.  

1.2.16. A CONTRATADA obriga-se a satisfazer todas as obrigações trabalhistas, de Previdência Social e 

Segura de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislação em vigor.  

1.2.17. A CONTRATADA será responsável por si e seus subempreiteiros, pelos pagamentos dos encargos 

sobre a mão-de-obra, requerido pelas Leis Trabalhistas em vigor, ou que durante o período de 

construção venha a vigorar.  

1.2.18. Será incluído na Proposta, sem despesas suplementares para a PROPRIETÁRIA, o pagamento de 

todos os impostos Federais e Municipais relacionados com a obra e o contrato.  

1.2.19. Todas as demais licenças necessárias para a execução e término da obra até o "habite-se", serão 

providenciados pela CONTRATADA no custo da obra.  

1.2.20. A PROPRIETÁRIA nomeará uma Comissão Fiscal que a representará na direção da obra. Suas 

decisões, instruções e interpretações serão imperativas, como se fossem emitidas pela própria 

PROPRIETÁRIA.  

1.2.21. Fica perfeitamente claro que qualquer detalhe ou serviço constante do projeto e na planilha 

orçamentária, e que não for objeto destas especificações, deverá ser considerado pela CONTRATADA, 

em sua proposta, pois será a única responsável pelas despesas de sua execução.  

1.2.22. A CONTRATADA manterá na obra um diário, no qual fará anotar todas as ocorrências, instruções 

da PROPRIETÁRIA e as condições atmosféricas. A PROPRIETÁRIA receberá a 1ª via destas anotações, 

devidamente assinada pelo Engenheiro Residente.  

1.2.23. Eventuais modificações nos projetos e especificações somente serão admitidas quando 
aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.  

1.2.24. Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações no que foram aplicáveis  

A- As normas Brasileiras, regulamentadas pela ABNT;  

B-Regulamento, especificações, recomendações, normas, das Companhias Concessionárias dos Serviços 

de Água e Esgoto, Luz e Força, Telefone e Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que deverão ser 

rigorosamente obedecidos no desenvolvimento dos projetos executivos complementares.  
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1.3. ESPECIFICAÇÃO  

-PROJETOS  

1.3.1. Entende–se como projeto o conjunto de desenhos, especificações técnicas, tabelas de 

acabamentos, memoriais descritivos, normas e outros documentos que integrem aquele conjunto e que 

deem indicação de como os serviços ou obras devem ser executados, ou que especifiquem os materiais 

a serem empregados.  

1.3.2. O projeto, normas e especificações poderão sofrer alterações a critério exclusivo da 

PROPRIETÁRIA que as comunicará com a necessária antecedência e por escrito, através de instruções de 

campo, por intermédio da sua FISCALIZAÇÃO. Os casos omissos serão objeto de aprovação prévia da 

PROPRIETÁRIA através da FISCALIZAÇÃO.  

1.3.3 CÓPIAS - Todas as cópias de projetos necessárias à execução da obra serão de responsabilidade da 

CONTRATADA.  

1.3.4 ENSAIOS - A CONTRATADA executará todos os ensaios de materiais preconizados pelas Normas 

Brasileiras ou solicitados pela FISCALIZAÇÃO.  

1.4. OCORRÊNCIAS  

A firma CONTRATADA ficará obrigada a manter na obra um livro destinado a anotações diárias sobre o 

andamento da obra, bem como para registrarem-se as observações a serem feitas pela FISCALIZAÇÃO 

quando necessárias, podendo também se pronunciar através de ofício ou memorando para o mesmo 

fim.  

As anotações e observações registradas pela FISCALIZAÇÃO e não contestadas pela FIRMA CONTRATADA 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data das anotações, serão consideradas como aceitas 

pelo responsável pela obra.   

1.5. EMPREGO DE MATERIAIS  

Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações dos fabricantes dos 

materiais utilizados, quanto ao método executivo e às ferramentas apropriadas a empregar.  

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de 1a qualidade, inteiramente fornecidos 

pela FIRMA CONTRATADA, devem ser certificados, normatizados e satisfazer rigorosamente a presente 

ESPECIFICAÇÃO.  

O emprego de qualquer material estará sujeito à FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA DE LAGES, que decidirá 

sobre a apropriação utilização dos mesmos, face às normas da ABNT e a compatibilidade com o projeto.  

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente autenticadas por 

esta e pela FIRMA CONTRATADA, deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o 

fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita compatibilidade 

com materiais fornecidos ou já empregados.  

Será expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais incompatíveis com esta 

especificação. A firma CONTRATADA será obrigada a retirar todo o material impugnado pela 

FISCALIZAÇÃO dentro de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir do recebimento da notificação, 

devidamente registrada no livro de ocorrências da obra.  
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Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, a 

CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito à FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, 

instruindo-a com as razões determinantes do pedido e orçamento comparativo, sendo que sua 

aprovação só poderá efetivar-se quando a CONTRATADA:  

a) Firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o Contratante; e   

b) Apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em substituição ao especificado, 

compreendendo, como peça fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado 

por laboratório tecnológico idôneo, a critério do contratante.  

A substituição supracitada somente será efetuada mediante expressa autorização por escrito da 
FISCALIZAÇÃO.  

A citação de qualquer marca de materiais, metais, tintas, aparelhos ou produtos visam somente 

caracterizar o material, e o termo similar significa "RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE", nas 

especificações, nas Normas e inclusive nas tonalidades das tintas, pois uma mesma cor varia de acordo 

com o fabricante.  

Todos as Notas Fiscais, Certificados de Garantia e Documentos referentes à aquisição de equipamentos, 

máquinas e aparelhos, deverão ser entregues à Fiscalização por ocasião da entrega da obra. E a 

contratada receberá em contrapartida o Termo de Recebimento da Obra.   

1.6. RESPONSABILIDADE DA FIRMA CONTRATADA  

A responsabilidade da FIRMA CONSTRUTORA é integral para com a obra nos termos do Código Civil 

Brasileiro. A presença da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura de Lages na obra não diminui a responsabilidade 

da referida FIRMA.  

Será de responsabilidade da FIRMA CONTRATADA qualquer tipo de dano e avaria aos serviços já 

realizados e a terceiros; abalos nos prédios do entorno (laterais e fundos), tais como: rachaduras, 

fissuras e outros.  

Será de responsabilidade da referida FIRMA a guarda e vigilância dos materiais necessários à obra, assim 

como ficará obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados pela FISCALIZAÇÃO e fornecer todo o 

ferramental, maquinário, e aparelhamento adequado à perfeita execução dos serviços contratados.  

Todo o material retirado da obra, no caso de reforma e/ou adaptação e que ainda possa ser utilizado, 

deve ser listado e recolhido ao local indicado pela Prefeitura de Lages para futura orientação de 

utilização.  

Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá:  

• Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as anotações de responsabilidade técnica referentes à 

execução da obra e aos Projetos Executivos Complementares, objetos do contrato e serviços 

pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77;  

• Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação 

social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objetos 

do contrato;  

• Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que 

vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços;  
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• Providenciar a matrícula do Registro de Obra (CEI) junto ao INSS, e ao final da Obra deverá ser 

enviado a Prefeitura de Lages a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO;  

• Efetuar todas as despesas relativas à Aprovação dos Projetos Executivos Complementares e 

Execução de Obras perante os órgãos públicos Federais, Municipais e Estaduais competentes, aos 

Órgãos particulares fornecedores de Energia elétrica e de Telefonia, bem como as despesas relativas ao 

Habite-se do Prédio.  

Será de responsabilidade da referida FIRMA, o pagamento do consumo de abastecimento público de 

água, luz, telefone etc. durante o prazo de obra, ao fim do qual deverão ser entregues todas as faturas 

devidamente quitadas. 

  

A liberação da Primeira Nota Fiscal está condicionada a apresentação dos seguintes elementos:  

• Anotações de Responsabilidade Técnica de execução e/ou projetos executivos complementares;  

• A liberação da última Nota Fiscal, da Caução e da Emissão do Termo de Recebimento Definitivo de 

Obra está condicionada a apresentação dos seguintes elementos:  

• “As Built” de todos os projetos gravados em CD-ROM (arquivo em AUTOCAD), quando for o caso;  

• Notas Fiscais, Certificados de Garantia e Documentos referentes à aquisição de equipamentos, 

máquinas e aparelhos;  

• Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);  

• HABITE-SE do Prédio, quando for o caso.  

Ao emitir qualquer NOTA FISCAL, a CONTRATADA deverá anexar as guias de recolhimento do FGTS 

(GFIP), do INSS (GPS) e DOCUMENTOS RELACIONADOS À CEI.  

A qualquer momento durante a execução da obra, poderão ser solicitados pela FISCALIZAÇÃO da 
Prefeitura de Lages ensaios de materiais, de acordo com as Normas Brasileiras (ABNT).  

A CONTRATADA deverá disponibilizar uma lista contendo nome completo e RG de todos os funcionários 

efetivos da obra e enviá-la à FISCALIZAÇÃO, sendo que a mesma deverá ser atualizada quinzenalmente 

ou em menores períodos, assim que houver mudanças no quadro de funcionários durante a execução 

da obra.  

SEGURANÇA DO TRABALHO  

Deverá fazer parte do quadro permanente da proponente Engenheiro ou Técnico em Segurança do 

Trabalho com registro no CREA como responsável técnico pela mesma, devendo a comprovação ser 

apresentada no momento da habilitação. Deverá estar incluso no custo da obra o cumprimento das 

normas de segurança do trabalh como:  

- Fornecimento de uniformes e EPI´s (equipamentos de proteção individual) para os trabalhadores na 

obra;  

- Implantação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);  

- Implantação do Programa de Controle e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria e Construção 

(PCMAT);  
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- Implantação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) - Implantação do Serviço 

especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT); - e outros que se mostrarem necessários 

para a obra em questão.  

Será obrigatória a identificação através de crachás dos funcionários na obra, além do fornecimento 

semanal de uma lista atualizada com os nomes, R.G., C.P.F e função de cada funcionário.  

A CONTRATADA DEVERÁ TOMAR MEDIDAS PARA REDUÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDOS E POEIRA 

PRODUZIDOS NA OBRA BEM COMO RESPEITAR OS HORÁRIOS EM QUE É PROIBIDA A PRODUÇÃO DE 

RUÍDOS PARA QUE HAJA O MÍNIMO DE TRANSTORNO PARA A VIZINHANÇA.   

2. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS  

2.1. DESPESAS GERAIS  

2.1.1 – TAXAS E EMOLUMENTOS  

É de responsabilidade da CONTRATADA todos os itens referentes ao recolhimento de taxas, 

emolumentos e impostos prévios ao início da obra, tais como ART, Licenças Municipais,  

Registros de obras e funcionários e outras despesas decorrentes da atividade a ser executada.  

2.1.2 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:  

A administração da obra será exercida por ENGENHEIRO CIVIL responsável (mínimo 6h/dia), além de 

ENCARREGADO GERAL e ALMOXARIFE em tempo integral, por um ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO 

TRABALHO e por ENGENHEIRO MECÂNICO responsável técnico pela empresa que deverá acompanhar 

todo o trabalho de desmontagem e remontagem da câmara fria a execução de serviços específicos será 

providenciada a visita de Engenheiros Eletricistas, Mecânicos e outros que se fizerem necessários 

pertencentes ao quadro da CONTRATADA ou sob contrato temporário. Competirá à CONTRATADA 

fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhos necessários à correta execução dos serviços. A 

CONTRATADA deverá manter um escritório na obra, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito 

funcionamento e atendimento dos serviços de construção e FISCALIZAÇÃO.  

2.1.3 – MOBILIZAÇÃO:  

É o conjunto de providências e operações que a CONTRATADA tem que efetivar para transportar pessoal 

e equipamentos até o local da obra e, ao final dos trabalhos, retorná-los para o ponto de origem. Os 

gastos com mobilização e desmobilização são obtidos mediante mensuração da força de trabalho a ser 

deslocada e do custo de mobilização dos equipamentos ao local da obra.   

2.1.4 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO  

O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das 

características dos constituintes e da resistência mecânica, e correrá totalmente por conta da 

CONTRATADA, devendo estar incluso no preço unitário do serviço em questão. O controle tecnológico 

obedecerá ao disposto na NBR 12655/2006 - "Preparo, Controle e Recebimento de Concreto”. Em suma, 

será constituído um lote a cada 50 m3 para elementos de compressão e um lote a cada 100 m3 para 
elementos de flexão. O lote será constituído por no mínimo 06  

(seis) exemplares para 07 e 28 dias, cada. Um exemplar é constituído por 02 corpos-de-prova. 
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2.1.5 – LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA COM RETIRADA DE ENTULHOS  

Permanentemente deverá ser executada a limpeza do local dos serviços, para evitar a acumulação de 

restos de materiais no canteiro, bem como, periodicamente, todo o entulho proveniente da limpeza 

deve ser removido para fora do canteiro, devidamente acondicionado em caixas coletoras de aço. Os 

resíduos da Construção Civil serão classificados de acordo com a Resolução CONAMA nº 307 . 

A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR ATRAVÉS DE DOCUMENTOS OU OUTROS MEIOS 

COMPROBATÓRIOS QUE ESTARÁ CUMPRINDO INTEGRALMENTE AS DETERMINAÇÕES DA RESOLUÇÃO 

CONAMA Nº 307 NO QUE DIZ RESPEITO À CARACTERIZAÇÃO, TRIAGEM, ACONDICIONAMENTO, 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.  

 

2.1.6 – RETIRADA DE ENTULHO COM CAIXA COLETORA DE AÇO  

As caixas coletoras de aço (caçambas estacionárias) completas deverão ser imediatamente substituídas 

de modo a evitar acúmulo de entulho pela obra. As caixas deverão permanecer em local de fácil acesso 

para carga e descarga, e que interfira o mínimo possível no trânsito de veículos, pedestres e operários.   

2.1.7 - HABITE-SE  

Ao final dos serviços caberá a CONTRATADA, quando necessário, a obtenção do “HABITE-SE” emitido 

pela municipalidade local.  

Também deverão ser obtidos os certificados de aprovação da execução das instalações prediais junto às 

concessionárias locais, assim como providenciadas as ligações definitivas destas instalações.  

A CONTRATADA estará obrigada a providenciar o atendimento a todas as exigências formuladas pelos 
órgãos no prazo suficiente para não se verificarem atrasos nas obras.  

Após a obtenção de todas as declarações necessárias ao funcionamento da edificação, a CONTRATADA 

enviará à CONTRATANTE os originais de todas as declarações, atestados e demais documentos 

relacionados ao encerramento e quitação da obra. Somente após este procedimento, será possível dar a 

obra por encerrada.  

2.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  

2.2.1 – LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, ETC.)  

Deverão obedecer rigorosamente às prescrições e exigências dos órgãos públicos e / ou concessionárias 

responsáveis pelos serviços.   

      2.2.2 PLACA DA OBRA:  

A CONTRATADA deverá obedecer às normas estabelecidas pelo Conselho Regional e Federal pertinentes 

ao assunto.  

Será obrigatória a colocação de pelo menos uma placa de obra, de acordo com modelo fornecido pela 

CONTRATANTE.  

Deverão, ainda, ser colocadas placas de todas as empresas envolvidas no empreendimento, tais como, 

projetistas, consultores, fornecedores etc.  
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Antes do início da obra, a CONTRATANTE enviará a CONTRATADA o modelo de placa próprio do órgão, 

para que esta providencie sua imediata confecção e posterior fixação em local da obra aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO.  

Após a conclusão dos serviços, a placa será retirada e entregue a Prefeitura de Lages.  

 Será colocado em local de fácil visualização, de comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA.  

A medição far-se-á conforme planilha de orçamento.   

2.2.3 - BARRACÃO DE MADEIRA COM PISO CIMENTADO  

Deverá(ão) ser construído(s) o(s) barracão(ões) da obra, em número e dimensões compatíveis com as 

necessidades, inclusive com o eventual aluguel de terreno, resolvendo-se a abertura e conservação de 

acessos ao(s) mesmo(s), cercas, portões e demais outros elementos necessários ao(s) seu(s) 

adequado(s) funcionamento(s).  

A distribuição interna dos compartimentos do(s) barracão(ões) será estabelecida pela CONTRATADA em 

função das necessidades do porte da obra e deverá atender as prescrições do Ministério do Trabalho, no 

que se refere a higiene e conforto.  

Qualquer que seja a configuração do(s) barracão(ões), dever-se-á prever, obrigatoriamente, um 

escritório para a FISCALIZAÇÃO com sanitário privativo.  

Nos banheiros e vestiários de operários, devem ser previstos equipamentos sanitários compatíveis com 

as necessidades determinadas pelo Ministério do Trabalho.  

As especificações dos materiais a serem empregados no barracão de obras ficarão a cargo da 
CONTRATADA e sob aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

Em área a ser definida, quando da expedição da ordem de serviços, e de acordo com as necessidades da 

obra.  

2.2.3.1. REFEITORIO E BANHEIROS PARA OPERÁRIOS  

As áreas de vivência do canteiro de obras deverão seguir as especificações da planilha orçamentária, e 

obedecer a todas as exigências da Norma Regulamentadora do Ministério do Ministério do Trabalho e 

emprego e da Resolução CONAMA nº 275 de 2001. 

DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, SER ENTREGUE PELA EMPRESA LICITANTE UMA PROPOSTA DO LAYOUT 

DO CANTEIRO, O QUAL SERÁ APROVADO PELA ADMINISTRAÇÃO ANTES DA SUA EXECUÇÃO. 

      2.2.4 – TAPUME EM COMPENSADO RESINADO (H=2,2M)  

O tapume será executado com chapas de vedação em madeira compensada, espessura 10mm, 

colocadas na posição horizontal, justapostas, até a altura de 2,20 m, pregadas em estrutura de 

pernamancas de madeira, afastadas de 1,20m. Os tapumes deverão ser construídos atendendo as 

exigências da prefeitura, da norma regulamentadora NR 18 e o tempo de duração da obra. Os tapumes 

deverão ser construídos de forma a resistirem a impactos de no mínimo 60 kgf/m2 e ter altura mínima 

de 2,20 m em relação ao nível do terreno. O tapume recebera pintura externa em tinta PVA cor 

BRANCA, devendo este serviço fazer parte da composição de custos do tapume.  
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     2.2.5 - EQUIPAMENTOS ANDAIMES E MAQUINÁRIOS  

Compete a Contratada providenciar todos os equipamentos, andaimes, maquinários e ferramentas, 
necessários ao bom andamento e execução dos serviços, até a sua conclusão.  

Deve a contratada seguir rigorosamente a determinação da NR 18 para a proteção dos operários, 

principalmente no que refere a elevadores de obra e andaimes.  

Deve a contratada observar rigorosamente a construção de “aparadores“ para proteção de prédios 

vizinhos e transeuntes na via publica.   

2.2.6 – TELA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO (TELA LARANJA)  

Será executado guarda-corpo de proteção em tela plástica de polietileno, na cor laranja, com 1,20 m de 

largura, 50 m de comprimento e 100 x 40 mm de malha. Estão incluídos na composição de preços a 

estrutura de sustentação em madeira, conforme recomendações da NR-18.  

2.2.7 – FECHAMENTO DE VÃOS DE SHAFTS E ELEVADORES COM TÁBUAS  

Será executado fechamento dos vãos de shafts e elevadores com tábua de madeira branca, de acordo 

com as recomendações da NR-18.   

2.3.  SERVIÇOS INICIAIS  

2.3.1 - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  

Deve ser considerada pela contratada a demolição das edificações existentes no local, com a retirada de 

entulho observando-se:  

a) As demolições serão reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma 

Regulamentadora NB-18.  

b) Todas as demolições (previstas ou julgadas necessárias no decorrer da obra) serão efetuadas 

dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados para serem evitados danos a terceiros e 

com todas as garantias de preservação do imóvel.  

c) Inclui-se nas demolições aludidas no item anterior a retirada das linhas existentes de energia 

elétrica, água, rede de esgoto, etc., respeitadas as normas e determinações das Empresas 

Concessionárias.  

d) As demolições indicadas serão efetuadas manualmente ou com auxílio de equipamentos leves e 

deverão incluir os prédios existentes dos imóveis desapropriados e trechos de muros e calçadas.   

e) Os materiais reaproveitáveis (portas, janelas, pisos, material elétrico e hidráulico, etc.) 

remanescentes das demolições, a critério da Fiscalização, deverão ser transportados, às expensas do 

Empreiteiro, para local designado pela Fiscalização.  

f) Nos locais onde o Projeto prevê demolições ou retirada temporária de algum elemento, deverão 

ser calculados e providenciados pelo Empreiteiro os eventuais escoramentos necessários à sustentação 

de partes da edificação, de modo a prevenir desabamentos ou demolições excessivas.  

g) Sempre que a retirada de tubulação ou rede de infraestrutura implicar na suspensão do 

funcionamento de instalações, tal fato deverá ser comunicado à Fiscalização para que, previamente à 

suspensão aludida, seja providenciada a ciência aos atingidos.  
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h) A suspensão de funcionamento referida no item anterior será sempre acompanhada da 
comunicação do prazo máximo de interrupção.  

i) Sempre que for constatada a existência de material ou técnica construtiva diferente do que é 
usual em edificações de época e características do Prédio, deverá ser comunicado à  

Fiscalização, para que dê ciência do fato à Fiscalização, cabendo a esta definir o procedimento a ser 

adotado.  

j) Sempre que solicitado, o Empreiteiro deverá coletar amostras de materiais oriundos de 

demolição, as quais deverão ser entregues identificadas quanto à natureza do material e a localização 

de onde foram retirados.  

Todo material produto da demolição ou remoção do prédio que não for reutilizado, deverá ser removido 

do canteiro de obras sob responsabilidade da empreiteira sem qualquer ônus adicional.   

2.3.2 – RETIRADA DE ENTULHOS DMT=5 KM  

Deverá ser removido todo material proveniente dos serviços de escavação de modo a deixar a área 
completamente livre do entulho, conforme as orientações da Fiscalização.  

2.3.3 – LOCAÇÃO DA OBRA COM APARELHO  

As locações serão realizadas com aparelho de topografia (teodolito ou estação total), e deverão ser 

globais e sobre um ou mais quadros de madeira que envolvam o perímetro das edificações, devendo 

ser utilizado qualquer método previsto nas normas de execução, obedecendo rigorosamente o projeto 

e suas cotas de níveis.  

Será de responsabilidade da Contratada e verificação do RN e alinhamento geral de acordo com o 

projeto. Caso o terreno apresente problemas com relação aos níveis, a Contratada deverá comunicar 

por escrito à Fiscalização da CONTRATANTE, a fim de se dar solução ao problema.  

A empreiteira não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação pela Fiscalização. A 

aprovação não desobriga da responsabilidade da locação da obra, por parte da Contratada.  

2.4. MOVIMENTO DE TERRA  

2.4.1 – ESCAVAÇÃO MANUAL  

As cavas para fundações, caixas e tubulações, poderão ser executadas manualmente, devendo o 
material remanescente ser retirado para local a ser determinado pela Fiscalização.  

Nas escavações necessárias à execução da obra, a Contratada tomará as máximas cautelas e 

precauções quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos, 

rebaixamentos e outros que se tornarem necessários, no sentido de dar o máximo de rendimento, 

segurança e economia na execução dos serviços.   

2.4.2 – ATERRO COMPACTADO  

Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas com fornecimento e transportes decorrentes da execução 

do serviço de Aterro Arenoso (local indicado no projeto), seja qual for à distância média e o volume 

considerado, bem como o tipo de veículo utilizado.  

O lançamento será executado em camadas com espessuras não superiores a 30 cm, de material fofo, 

incluída a parte superficial fofa da camada anterior (2 cm a 5 cm). A espessura dessas camadas será 
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rigorosamente controlada pôr meio de pontaletes. As camadas depois de compactadas não terão mais 

que 20 cm de espessura média. O aterro será lançado com a finalidade de nivelar o piso da área a ser 

ampliada com o piso do prédio existente.  

O aterro será sempre compactado a, pelo menos, 100% com referência ao ensaio de compactação ou 

de Proctor, método AASHO (American Association Of State High Way Officials) intermediário, 

correspondente a 53 golpes de cem peso, de 2,5 Kg, caindo de 30 cm, em três camadas.  

O controle tecnológico de execução de aterros será procedido de acordo com a NB-501/ABNT.  

2.4.3 – REATERRO COMPACTADO  

Após a execução da estrutura de fundações, deverão ser executados os devidos reaterros, utilizando o 

material resultante das escavações iniciais, desde que apresentem características de bom índice de 

compactação, devendo ser rejeitado todo o material da camada orgânica do solo.  

Os trabalhos de reaterro serão executados com material escolhido, de preferência areia, em camadas 

sucessivas de altura máxima de 20 cm, copiosamente molhadas energicamente apiloadas, de modo a 

serem evitadas ulteriores.  

O material do reaterro deverá apresentar com CBR (Califórnia Bearing Ratio) - Índice de suporte 

Califórnia - da ordem de 30%.  

 

3. ESPECIFICAÇÕES ARQUITETÔNICAS  

Qualquer especificação aqui encontrada deve seguir os manuais técnicos dos fornecedores quanto a 

instalação, transporte, estocagem e manutenção.   

3.1. PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS  

3.1.1. TIJOLO MACIÇO EXISTENTE RECUPERADO  

  

A estrutura do mercado original em tijolos maciços será mantida conforme plantas de demolição e 

construção. Deverá ser recuperada onde se fizer necessário, mantendo ao máximo permissível a 

fidelidade das características originais.   

Na área interna do salão do mercado antigo, exposição multiuso, mezanino / foyer multiuso e auditório 

/ sala multiuso a estrutura de tijolos maciços ficará exposta nas áreas conforme especificação de 

projeto de arquitetura.   

A recuperação dos tijolos deverá ser feita com produtos especializados para sua boa estética e 
conservação.    

3.1.2. ALVENARIA  

Serão executados em tijolos furados de barro cozido e obedecerão às dimensões e alinhamentos 

indicados no projeto.  

Os tijolos serão assentos com argamassa de cimento, areia e barro, no traço 1:6:2.  
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Os tijolos serão assentos em reticulados com maior dimensão, no sentido horizontal as fiadas serão 
perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura uniforme de 15mm, e 

serão rebaixadas a ponta de colher para melhor aderência.  

Os vãos das portas e janelas, caso não sejam coincidentes com as vigas, levarão vergas de concreto 
armado.  

As partes de vedação sem função estrutural, serão calçadas nas vigas e lajes com tijolos colocados 

obliquamente. Este respaldo só será executado depois de decorridos 08 (oito) dias da conclusão de 
cada pano de parede.  

Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria, não calçadas na parte 
superior, terão como respaldo, percintas de concreto armado.   

3.1.3. DIVISÓRIAS DO NÚCLEO DE BANHEIROS PÚBLICOS   

  

Serão aplicadas divisórias para delimitar as áreas reservadas aos vasos sanitários dos banheiros 

públicos.  

As divisórias serão executadas com placas de Granilite Branco, com espessura de 2,0cm.  

As divisórias serão engastadas no piso e na parede conforme desenho referencial de projeto com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 ou com ferragens de fixação ref. IMAB ou similar  

A junção entre placas serão feitas utilizando peças em metal cromado formato em “L” fixadas através 

de parafusos com cabeça sextavada e porca também sextavadas, ref. IMAB ou similar , e conforme a 

definição da FISCALIZAÇÃO.  

As portas serão em MDF de 20 mm revestida com laminado melaminico na cor Branca, ref.: Fórmica ou 

similar, incluindo com dobradiças e fechaduras em metal cromado ref. IMAB ou similar.  

Serão também de Granilite Branco os elementos de separação entre os mictórios nos banheiros 

masculinos.   

PROCESSO EXECUTIVO  

Antes da montagem dos componentes, serão verificadas nos locais de aplicação das divisórias todas as 

medidas pertinentes às posições indicadas no projeto. A montagem deve sequir rigorosamente a 

orientação do fabricante   

RECEBIMENTO  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar 

a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das divisórias, bem como o encaixe e 
movimentação das portas, de conformidade com o projeto. Serão verificadas igualmente a 

uniformidade e a fixação dos painéis e arremates das divisórias. As divisórias com isolamento acústico 

serão testadas, utilizando-se equipamentos adequados à verificação do nível de ruído passante ou 

retido no interior dos ambientes, de conformidade com as especificações de projeto.   

3.4.1 DIVISÓRIAS DOS VESTIÁRIOS FUNCIONÁRIOS  
  

Nos locais indicados no projeto serão instaladas, conforme detalhado no material gráfico, divisórias 

móveis tipo ALCOPLAC PLUS, fabricação NEOCOM SYSTEM ou similar, com painéis e perfis nas cores e 

padrões especificados.   
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Painéis e portas: em laminado melamínico estrutural TS-10 mm, com acabamento texturizado dupla 
face.  

Material monolítico de alta densidade, totalmente à prova d’água, com elevada resistência mecânica, 

dureza superficial e quimicamente inerte. Resultante da prensagem em alta temperatura e pressão 
(150°C e 80 kgf/cm2), da composição de extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e 

papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.  

Espessuras dos painéis:  

- Painéis frontais, painéis internos, painéis laterais e portas com 10 mm de espessura.  

Dimensões verticais:  

- Painéis frontais e Laterais Externos com 2,10m.  

- Painéis Internos e Portas com 1,95m elevados 0,15m do piso.  

Cores:   

Painéis: Preto L121  

Portas: Prattan L151 Perfis do 

Sistema:   

- Montantes principais, montantes secundários e travamento frontal superior em perfis estruturais de 

alumínio, liga 6063, têmpera T6, dimensionados para o sistema com acabamento em pintura 

eletrostática preta.  

Dobradiças de alta resistência em liga especial de alumínio anodizado fosco com dispositivo 

automático para abertura permanente de 10º nas portas dos boxes livres.  

Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado em nylon reforçado com fibra de vidro (Technyl), com 
alta resistência mecânica e totalmente à prova d’água, na cor preta fosca e espelhos de acabamento 

em policarbonato, na cor prata.  

Características:  

- Abertura externa de emergência  

- Puxadores, externo e interno anatômicos.  

- Sistema universal de abertura com lingueta deslizante, possibilitando sua utilização por portadores de 
deficiências físicas.  

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

Fixadores dos painéis: peça em liga especial de alumínio com parafusos de aço inox com acabamento 

anodizado fosco.  

Demais componentes:  

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

-Tampa dos perfis em nylon na cor preta.  

LIMPEZA:  
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Painéis: em se tratando de material em fórmica, sem porosidade superficial, os painéis podem ser 
limpos com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.   

Estrutura de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza como os painéis, jamais utilizando produtos 

químicos corrosivos e /ou esponjas abrasivas na sua limpeza.  

Importante: Nunca utilizar produtos químicos agressivos para limpeza ou lavagem do piso, após a 

instalação das divisórias.  

Estes elementos deverão, preferencialmente, ser executados por empresa especializada.   

3.2. REVESTIMENTO 

3.2.1. CHAPA CIMENTÍCIA  

 

Serão utilizadas placas cimentícias com dimensões de 1200x2400mm e deverão obedecer às diretrizes 

de paginação referenciais demostradas em cortes e elevações do projeto arquitetônico, aplicadas sobre 

as alvenarias padrão.   

Por se tratar de revestimento externo e de alta exposição ao público, deverá ser utilizada a chapa com 

espessura de 12mm, Referência Eterplac ou similar, com as seguintes características:  

Peso da Placa: 58,8 kg   

Peso por m²: 20,4 kg  

Densidades aproximadas: Seca: 1,40 g/cm3 Ambiente: 1,70 g/cm3  

Resistência à flexão: Saturada: 11 MPa Ambiente: 14 Mpa  

Variação dimensional (sat - seco estufa): Aprox. 2,0 mm/m  

Condutibilidade térmica: 0,48 W/m.K  

Combustibilidade: Material incombustível (ISO 1182/90)  

Estes elementos deverão, preferencialmente, ser executados por empresa especializada.   

3.2.2.  CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3  
  

Todas as superfícies indicadas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traço 

1:3, na espessura máxima de 5mm.  

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar 

diariamente, de maneira a ser evitado o início do endurecimento da argamassa antes do seu emprego. 

Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento.  

As superfícies a serem chapiscadas deverão ser limpas e molhadas antes da chapiscagem.  

Eliminar gorduras, vestígios de orgânicos (limo, fuligem) e outras impurezas que possam acarretar 

futuros desprendimentos.  

A execução terá como diretriz, o lançamento violento da argamassa contra a superfície e a preocupação 

de não haver uniformidade na chapiscagem.   

3.2.3.  EMBOÇO CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4  
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Após a pega do chapiscado, será aplicado emboço com argamassa de cimento e areia traço 1:4 
(cimento e areia, mais aditivo plastificante tipo quimical ou equivalente na proporção 20kg/m³ de 

argamassa) nas paredes novas revestidas com cerâmica. A granulometria de areia será média, com 
diâmetro máximo de 3mm.  

O emboço só será iniciado após a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos, e depois 

de embutidas e testadas todas as canalizações que por ele deverão passar, bem como depois da 
colocação dos caixilhos. Ele deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies, a fim de garantir 

sua perfeita aderência.  

A espessura do emboço não deverá ultrapassar a 20mm se for acabamento final, e 15mm quando 
receber outro acabamento.  

Nos tetos em que a espessura de argamassa necessite ser superior a 20mm, deverão ser fixadas telas 

metálicas galvanizadas, de abertura mínima de malha igual a 6mm, na altura intermediária da camada.  

O emboço será desempenado quando destinado a receber aplicação de fino acabamento.  

Desde que se observe o menor endurecimento ou começo de pega na argamassa preparada, esta 

deverá ser imediatamente rejeitada e inutilizada.  

O emboço será executado com adição de impermeabilizante do tipo SIKA 1, na dosagem recomendada 

pelo fabricante.  

Antes de iniciar o revestimento (emboço), as superfícies deverão ser limpas e abundantemente 

molhadas para evitar absorção repentina de água e argamassa, mas nunca exageradamente, pois 

poderia provocar o “escorrimento” da mesma argamassa.  

A limpeza deverá eliminar gorduras, eventuais vestígios orgânicos.  

A execução do revestimento mecânico ou manual terá como diretrizes o lançamento violento da 

argamassa contra a superfície de modo a ficar fortemente comprimido e garantir boa aderência e a 

preocupação de que, dentro das espessuras limites acomodadas, todas as depressões e irregularidades 

sejam perfeitamente preenchidas.  

As superfícies deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e 

nivelados, exigindo-se o emprego de referências localizadas e faixas-guias para apoio e deslize das 

réguas de madeira.  

As guias serão construídas de taliscas de madeira, fixadas nas extremidades superiores e inferiores da 

parede por meio de botões de argamassa, entre as quais deverão ser executadas as faixas verticais 
afastada de 01 (um) a 02 (dois) metros, destinados a servir de referência.  

Uma vez molhada a superfície, é aplicada a argamassa, chapada, fortemente com a colher. A parede 

deverá ser sarrafeada com régua apoiada sobre as faixas-guias verticais, em movimentos horizontais de 

baixo para cima, de modo que a superfície fique regularizada, sendo recolhido o excesso de argamassa 

que vai se depositar na régua e recolocado no caixão para reemprego imediato.   

3.2.4.  REBOCO PAULISTA  
  

Todas as paredes internas e externas e superfícies em concreto armado sem indicação de revestimento 
em projeto, levarão reboco de argamassa de cimento, areia fina , no traço 1:5:1, com aditivo ligante de 

fabricação industrial, conforme as instruções de uso, em substituição ao barro.  
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O reboco externo será executado com adição de impermeabilizante do tipo SIKA 1, na dosagem 
recomendada pelo fabricante.  

As paredes, antes do início do reboco, deverão estar com as tubulações que por ela devam passar, 

concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão ser convenientemente molhadas.  

A espessura do reboco deverá ter o máximo de 20mm, quando for sem emboço e 5mm quando for 

com.  

Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à desempenadeira de 

aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.  

Em todos os ambientes indicados conforme projeto o reboco deverá ser executado até o nível da laje.  

3.2.5.  REVESTIMENTO DE ACABAMENTO  
  

- Revestimento em pastilha cerâmica 5x5cm, branco everest, ref. JA 2100 - Branco Everest PEI 4 ou 

similar.  

As peças serão assentadas na altura determinada pela Fiscalização, de acordo com detalhes do Projeto, 

com argamassa no traço 1:3, em juntas verticais contínuas e de modo que sejam iguais ou inferiores a 

1,5mm.  

É obrigatório o uso de espaçadores plástico entre as peças de modo a uniformizar o espaçamento.  

O assentamento será sobre emboço fartamente molhado e EXECUTADO POR PESSOAL ESPECIALIZADO. 

Os cantos externos serão arrematados com perfis de alumínio.  

As peças cortadas ou furadas para passagem de peças de aparelhos, assim como arremates, deverão 

ser regulares e não apresentarem emendas. As peças deverão apresentar coloração uniforme no 

conjunto.  

Nos trechos dos lavatórios o revestimento não será interrompido, fazendo-se a fixação dos aparelhos 

sobre as peças com parafusos e buchas.  

Antes do assentamento as peças deverão ser aprovadas pela Fiscalização.  

O rejuntamento deverá ser na cor do revestimento ou rigorosamente similar, obedecendo as normas 

do fabricante.  

3.2.6.  RECEBIMENTO  

  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a 
superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e as arestas 

regulares, de conformidade com as indicações de projeto. Serão verificados o assentamento das placas 

e os arremates.   

3.2.7.  FISCALIZAÇÃO  

A Fiscalização deverá realizar, além das atividades mencionadas acima, as seguintes atividades 

específicas:  

 Garantir que o traço empregado na preparação das argamassas (chapisco, emboço e reboco) 

obedeça integralmente às especificações técnicas;  Verificar o prumo e as espessuras das 
camadas de revestimento, e para a primeira camada aplicada, se houve a devida aderência à 
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alvenaria;  Observar se a qualidade obtida para a última camada (acabamento) satisfaz às 

exigências do projeto e das especificações técnicas;  Comprovar, com a realização de ensaios 

específicos, quando necessários se a qualidade dos materiais utilizados está de acordo com as 

especificações técnicas;   

3.3. SOLEIRA E PEITORIL  

3.3.1. SOLEIRA  

  

As soleiras serão assentadas com argamassa de traço 1:4, cimento e areia.  

Sempre que possível, as peças deverão ser inteiras, devendo, caso as dimensões não permitam as 

juntas situadas no centro.  

As soleiras deverão caso necessário, possuir rasgos, rebaixos e outros detalhes imprescindíveis ao seu 

funcionamento.  

Serão colocadas soleiras em todas as portas externas, vãos entre locais com pavimentações diversas e 

entre pisos com diferenças de nível.  

As soleiras terão 2cm de espessura e serão executadas em GRANITO CINZA ANDORINHA APICOADO.  

Em toda alteração de cota de piso ou mudança do tipo de pavimento entre ambientes é obrigatório o 
uso de soleiras nos vãos. 

A CONTRATADA deverá tomar cuidados quando da medição dos vãos para colocação das soleiras, pois 

não será admitido o corte das pedras no local da obra.  

Antes da compra, a CONTRATADA apresentará uma amostra do material a ser adquirido, solicitando a 

aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

3.3.2. PEITORIL:  

Os peitoris quando necessários, serão em GRANITO CINZA ANDORINHA APICOADO, e= 2 cm, sendo 

providos de rebaixo e pingadeiras.   

3.4. COBERTURA 

3.4.1 PAVILHÃO DE EXPANSÃO 

A estrutura metálica da cobertura do Pavilhão Expansão será constituída de “Pórticos em duas águas”, 

com modulação de 8,00m sendo confeccionados em perfis de alma cheia para uma cobertura com 

Telhas “Termo-acústicas” com isolamento em PU (Poliuretano 30mm). Devendo ser projetada e 

dimensionada de modo a respeitar o projeto arquitetônico, mantendo as mesmas placas de fechamento 

vertical, lateral especificadas no mesmo e na planilha orçamentária.  

Deverá obedecer a modulação e demais dimensões constantes no PROJETO EXECUTIVO DE 

ARQUITETURA, sendo constituída de 11 Pórticos, modulados a cada 8,00m; 

- As terças serão em perfil U enrijecido, com 04 linhas de cada lado para suportar estas telhas sanduiche; 

- A estrutura metálica deverá ser estabilizada com a utilização de contraventamentos nos vãos indicados 

no PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURA METÁLICA; 
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- Esta cobertura será com Telhas trapezoidais tipo TPR-35, largura útil de 1050mm , no sistema 
“Bandeja”: Telha TPR-35 na face externa + isolamento em PU (Poliuretano) 30mm + chapa corrugada na 

face interna; 

- Nas laterais, 80,00m de cada lado, teremos uma altura de 5,41m e o fechamento será feito com painéis 
padronizados de 2,50 x 5,41m, fixados em 03 linhas de terças longitudinais; 

Deverá haver particular cuidado com o transporte, carga, descarga e armazenamento das telhas, para 

não danificá-las. As telhas poderão ser içadas manualmente para seus locais de uso, amarradas com 
cordas, na posição vertical. O corte das telhas será realizado sempre que possível antes do transporte 

vertical com ferramenta elétrica. O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos 
ventos predominantes e fixadas às estruturas de madeira por meio de parafusos. Os furos deverão ser 

executados com broca, vedada a utilização de pregos ou outros dispositivos à percussão. Os diâmetros 

dos furos para a colocação dos parafusos serão ligeiramente maiores do que os diâmetros destes 
dispositivos e nunca deverão ser localizados a uma distância inferior a 5 cm das bordas das telhas. 

Deverá ser evitado o aperto dos parafusos ou roscas contra as telhas. A pressão será suficiente para a 

vedação e para permitir a dilatação do material. As arruelas de chumbo serão colocadas com a 
quantidade suficiente de massa de vedação, de modo a garantir a sua penetração no furo durante o 

aperto. Os furos de fixação deverão estar sempre localizados na face superior das ondas das telhas. 
Para cada tipo de telha deverão ser utilizadas as peças acessórias recomendadas pelo fabricante. Se for 

necessário interromper os trabalhos de cobertura antes da sua conclusão, as últimas telhas deverão ser 

provisoriamente fixadas. O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de 
madeira adequadamente apoiadas nas telhas.  

3.4.2 – PÁTIO COBERTO 

 A área localizada entre o Pavilhão Expansão o prédio existente, denominada de Pátio Coberto, receberá 
estrutura metálica de cobertura para “Telhas Sanduiche” executada em dois panos de cobertura, em 

nível mais baixo e 01(um) terceiro pano de cobertura em nível mais alto, conforme PROJETO EXECUTIVO 

DE ARQUITETURA. Os dois panos de cobertura em nível mais baixo, deverão ser projetados e 
dimensionados com o uso de treliças com 60 cm de altura máxima, apoiadas numa extremidade sobre 

viga de concreto existente e na outra extremidade em viga metálica e pilares metálicos da cobertura do 
Pavilhão de Expansão. 

- Estes dois panos de cobertura serão com telhas “Termo-acústicas” com PU 30mm, sistema bandeja, 

fixadas sobre as terças da cobertura, em similaridade com a telha a ser utilizada no Pavilhão de 

Expansão; 

O terceiro pano de cobertura do pátio coberto, posicionado em nível mais alto, conforme PROJETO 

EXECUTIVO DE ARQUITETURA, será executado em vidros serigrafados, que deverão ser de procedência 
conhecida, sem empenamentos, manchas, bolhas etc, além de obedecer aos requisitos da norma NBR 

11706, devendo também ser projetado e dimensionado com o uso de treliças com 60 cm de altura 

máxima, apoiadas numa extremidade sobre viga de concreto existente e na outra extremidade em viga 

metálica e pilares metálicos da cobertura do Pavilhão de Expansão. 

Especial cuidado deverá haver no transporte e armazenamento, para que se evitem trincas e quebras, 

sendo as peças de vidro entregues nas dimensões necessárias para seu assentamento. A espessura das 
lâminas serão 4+6mm. As peças não poderão, sob qualquer hipótese, ficar soltas nos vãos. A serigrafia 

deverá ser no padrão branco.  Características:   

 Vidro laminado temperado serigrafado 
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Perfilaria niveladora, inclinação de 1% 

Referência vidro cebrace incolor 4+6mm 

Instalado em perfil alcoa fc fc012-fc013) sobre perfil "u" dobrável variável ou equivalente técnico. 

Toda a estrutura deverá receber acabamento de proteção anticorrosiva, composto de desengraxe, 

limpeza por meio de jato abrasivo, pintura com tinta fundo tipo epóxi com 195 micrômetros de 
espessura na película seca e pintura de acabamento com tinta tipo epóxi com 35 micrômetros de 

espessura na película seca, cor branca.  

3.4.3. MERCADO EXISTENTE  

A cobertura do mercado encontra-se com a estrutura e telhas em condições de serem aproveitadas, 

sendo feita apenas manutenção onde necessário (estrutura de suporte e telhas danificadas) e com a 

adição de telhas de vidro conforme indicado em projeto.  

As telhas de vidro ficarão nos perímetros longitudinais sendo 03 fiadas contínuas nas dimensões 

apontadas na planta de cobertura, para prover o interior do salão de iluminação natural durante o 
período diurno.   

O tipo de telha cerâmica instalado na reforma deverá ser mantido para as telhas de vidro, ref.: 

Prismatic ou equivalente técnico.  

3.4.4. LAJE IMPERMEABILIZADA  

Nos locais indicados em projeto, a cobertura será em laje impermeabilizada, com características de 

impermeabilização em item específico deste memorial e características estruturas e quanto sua 

furação nos projetos complementares específicos.    

3.5. FORRO  

Para qualquer tipo de forro, devem ser obedecidas as seguintes diretrizes gerais:  

- Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas; 

- Teste de todas as instalações antes do fechamento do forro; 

- Verificação das interferências do forro com as divisórias móveis, de modo que um sistema não 

prejudique o outro em eventuais modificações; 

- Locação das luminárias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas; 

- Devem ser utilizados ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante.   

3.5.1.  GESSO ACARTONADO   

Nos locais indicados em projeto serão executados forros em gesso acartonado, conforme detalhado no 

material gráfico. A estrutura metálica de sustentação das placas será fixada à laje de concreto, sendo as 
chapas de gesso aparafusadas nos perfis estruturais. Após aplicação das peças, as juntas deverão ser 

cobertas por fitas adesivas específicas.   

O forro de gesso acartonado irá receber pintura acrílica branca, Ref.; Suvinil  

Estes elementos deverão, preferencialmente, ser executados por empresa especializada.  

3.5.2. LAJE APARENTE 

Os ambientes cujo forro é a própria laje aparente receberá tratamento com pintura hidrofugante para 

concreto. 
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3.5.3. LAJE REBOCADA  

Os forros em laje terão tratamento em pintura acrílica Branca Natural, ref.: Coral ou similar, sobre 

reboco e massa acrílica.  

3.5.4. FORRO DE PVC 

Deverá ser instalado forro de PVC na cor branca, dimensões 200mm x 7 mm, densidade mínima de 

1,54 kg/m², que atenda a NBR – 14285, sob estrutura em madeira de lei de primeira qualidade ou 
metalon, espaçamento máximo de 50cm entre as longarinas de forma a garantir as condições de 

nivelamento do mesmo.   

3.6. LUMINOTÉCNICA 

As luminárias escolhidas encontram-se locadas referencialmente em pranchas específicas do projeto de 

arquitetura e projeto elétrico básico, para o Mercado, devendo seguir as quantidades e demais 

especificações da planilha orçamentária. Em caso de aquisição de modelos diferentes dos 
especificados, os mesmo devem ter sua compra aprovada pela FISCALIZAÇÃO para a não 

descaracterização das premissas de Luminotécnica.  

Todas as temperaturas de lâmpadas devem ser respeitadas conforme indicação, seguem as definições:  

  

Ponto de luz no teto - luminária tipo spot (4x) dirigido em trilho em alumínio na cor branca. lâmpada 

led quente (3000k-3500k). ref: altena lsa10086 ou equivalente técnico   

  

Ponto de luz no teto - luminária circular de sobrepor em alumínio pintado na cor branca e difusor em 

vidro jateado. 2x lâmpadas de led quente (3000k-3500k). ref: femarte plafon 1230 ou equivalente 

técnico   

  

Ponto de luz na parede (arandela) - arandela de sobrepor com iluminação indireta (superior e inferior). 

formato cubico (10x10x10cm) em alumínio pintado na cor branca (h:1,60m). lâmpada em led quente 

(3000k-3500k). ref: femarte modelo milla ou equivalente técnico   

  

Lâmpada tubular t8 instalada em linha com iluminação indireta quente (3000k-3500k). box: iluminação 

da comunicação visual. banheiros: instalada tipo pendente com cordões em aço e posicionada para 

cima.   

  

Ponto de luz no chão - luminária de embutir no solo para efeito tipo "banho de luz" e "uplight" em 
alumínio injetado tratado.  lâmpada halógena par38. ref: omega light so.0851.1.70.20.g12 ou 

equivalente técnico   
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Ponto de luz no teto - luminária pendente tipo industrial em alumínio repuxado e lâmpada em vapor de 
sódio quente (3000k-3500k). ref: danta lux luminária industrial rpf - 64/64a ou equivalente técnico   

  

Ponto de luz no teto - luminária circular de sobrepor em alumínio pintado na cor branca e difusor em 

vidro translúcido temperado. ref: omega light sb.5185.1.20.e27 ou equivalente técnico   

  
Ponto de luz no teto - luminária fluorescente tubular de sobrepor em policarbonato e difusor 

transparente microtexturizado. duas lâmpadas tipo t8. ref: abalux e74 ip66 ou equivalente técnico   

  

Ponto de luz no chão - poste em alumínio com pintura eletrostática branca. lâmpada em led tubular 

quente (3000k-3500k). ref: vichenza vp8000 ou equivalente técnico  

3.7. PAVIMENTAÇÃO E PISOS  

As pavimentações do Mercado e suas Largas mostradas em projeto e quantificadas na Planilha 

Orçamentária, só poderão ser executadas após o assentamento das canalizações que devem passar sob 

elas. As pavimentações de áreas destinadas à lavagem e que possuam ralos e/ou canaletas terão 
caimento necessário para o perfeito e rápido escoamento das águas e a declividade nunca será inferior 

a 0,50% (meio por cento). Todos os pisos, antes da pavimentação final, deverão ser previamente 
conferidos a fim de que obedeçam aos níveis ou inclinações previstas para o tipo de acabamento.   

 3.7.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA  

A camada impermeabilizadora terá espessura de 10 cm e será executada com pedra preta nas bitolas 

convencionais, rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6. Sua finalidade é de proteger 

o piso e as paredes de uma possível percolação de umidade do solo. Poderá ser usado, como 
alternativa, concreto magro com seixo, fck = 9Mpa, igualmente com espessura de 10 cm.  

Se possível, sua concretagem se dará de maneira contínua, isto é, sem interrupções, visando a melhorar 

a estanqueidade do lastro.  

Essa camada só será lançada, depois de estar o aterro interno bem compactado, nivelado e liberado 
pela FISCALIIZAÇÃO.  

A camada será aplicada na base das edificações, em toda extensão da obra, como base para camada 

regularizadora.   

3.7.2 CAMADA REGULARIZADORA 

Sobre a camada impermeabilizado e em todas as áreas que houver necessidade, será executada a 

camada regularizado de espessura 3 cm, em argamassa de cimento e areia, traço 1:4, com acabamento 
rústico ou liso, de acordo com as necessidades do projeto. 

Esta camada terá a função de servir de contrapiso regularizado, com os caimentos necessários, para 

assentamento da pavimentação final.  

Nos locais onde o piso será reformado, especificamente no pavimento térreo do Edifício  

Principal, no Galpão e no Edifício de Apoio, a camada regularizadora deverá ser recomposta nos pontos 

onde a demolição do revestimento de piso a ser substituído ocasionar danos de integridade ou 
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estabilidade no contrapiso. Nesses casos, a nova camada regularizadora será executada obedecendo-se 
o nível do contrapiso existente. 

3.7.3. PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO DESEMPENADO  

Em todas as áreas especificadas em projeto, será aplicado concreto magro, fck 10 mpa, com juntas 

plásticas pretas de 1”, obedecendo a paginação de juntas de acordo com projeto, nivelando o mesmo 

para perfeito escoamento de água.   

A superfície terá acabamento liso ou acetinado, de acordo com indicações nas pranchas.   

3.7.4. LADRILHO HIDRÁULICO PRÉ-EXISTENTE  

No foyer do espaço multiuso, recuperar os pisos de ladrilho originais. Após recuperação, aplicar resina e 

demais produtos necessários para conservação dos mesmos.  

O espaço de piso que se originarão da retirada das paredes entre ladrilhos, assim como as partes 

dentro da paginação irrecuperáveis deverão ser preenchidos com piso cimentício.   

3.7.5. PEDRA BASÁLTICA PRÉ-EXISTENTE 

Em virtude da ampliação da calçada da rua Manoel da Silva Ramos, ocorrerá uma retirada da 

pavimentação existente de pedra basáltica, desta forma, nos locais especificados em projeto será 
aplicado a recolocação deste piso.  

As peças deverão ser aplicadas com orientação conforme projeto arquitetônico, sobre colchão de areia 

grossa de 5 cm de espessura mínima, assente sobre solo perfeitamente compactado, e nivelado com 

caimento que atenda ao projeto específico de drenagem. As dimensões das juntas deverão obedecer as 

dimensões das juntas existentes na via e seus preenchimentos deverão ser executados com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3. Após a aplicação da argamassa, as juntas deverão ser limpas para que 

se retirem os excessos e seu nível final conserve-se abaixo do nível da superfície dos blocos.   

3.7.6. PISO CERÂMICO  

O piso com acabamento em cerâmica, levará uma argamassa de cimento, areia média ou grossa no 

traço 1:4, espessura 3cm com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final, obedecendo 

aos níveis ou inclinações previstas para o acabamento que os deve recobrir. A regularização das áreas 

para os pisos com acabamento em argamassa de alta resistência, será executada com argamassa de 

cimento e areia média ou grossa no traço 1:3 desempenado e com espessura de 3cm.  

Serão assentes em juntas corridas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 ou argamassa de 
fabricação industrial.  

Por ocasião do assentamento o ambiente deve estar com boa luminosidade. Deverão ser puxadas 

linhas para controlar o alinhamento correto das fiadas.  

O controle do caimento deverá seguir a direção dos ralos, quando for o caso.  

Deverá ser utilizada máquina de corte de diamante para se obter a previsão ideal nos arremates.  

O assentamento deve ser executado sobre base (contrapiso) nivelada, curada e umedecida, utilizando 

pasta de cimento colante tipo Cimentocola da Quartzolit, rejuntada com Rejuntamento da Quartzolit, 
ou rigorosamente similar As argamassas prontas deverão ser aplicadas conforme recomendações do 

fabricante, assumindo total responsabilidade pelos resultados obtidos.  
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O piso utilizado terá dimensionamento de 45x45cm, ref.: UNITY WH AC, Eliane. Com junta de 
assentamento de 3mm.  

3.7.7. PISO EM MADEIRA EXISTENTE  

O piso do 1º pavimento, referente a área de foyer / mezanino (área não demolida) e auditório deverá 

ser recuperado. As peças de madeira deverão ser lixadas e posteriormente envernizadas para que sua 

aparência possa permanecer por mais tempo.   

As peças que necessitarem ser removidas, deverão ser substituídas por peças da mesma madeira e com 
tonalidade e características semelhantes, devendo ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO antes de sua 

aquisição e instalação.  

Sobre as madeiras será aplicado produto químico de proteção contra cupins, tipo GYMO CUPIM ou 

similar, antes do tratamento final de cada peça.   

3.7.8. DECK EM MADEIRA  

O deck de madeira da área externa ao mercado existente que compõe a espacialidade do mezanino 

será pavimentado com réguas de madeira Itaúba, dimensões 10x2cm, tratada e envernizada com 

produtos específicos para conservação de materiais deste tipo.  

Sobre as madeiras será aplicado produto químico de proteção contra cupins, tipo GYMO CUPIM ou 

similar, antes do tratamento final de cada peça.   

3.7.10. PISO TÁTIL  

O piso podo tátil direcional e alerta será na cor vermelha nas áreas onde o passeio será em 
concreto deverá ser lajota com aplicação de argamassa em uso externo e seu acabamento não deverá 
apresentar nenhum tipo de saliência.  

Onde os passeios forem executados entre em blocos de concreto conforme indicado em 
projeto, o piso podo tátil direcional e alerta na cor vermelha deverá ser no mesmo material com 
espessura de 6 cm. Conforme projeto. 

3.7.12. RECEBIMENTO  

Todas as etapas do processo de execução deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 

verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, 
juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do 

projeto.  

3.7.13. FISCALIZAÇÃO  

A Fiscalização deverá realizar, além das atividades acima, as seguintes atividades específicas:  

• Verificar se todas as caixas de passagem e de inspeção, ralos e canalizações foram 

corretamente executados e testados, antes da execução dos lastros de concreto;  Garantir 

que a execução do acabamento do piso seja iniciada somente após a conclusão dos serviços de 

revestimento dos tetos e das paredes;  Verificar, como auxílio de ensaios específicos, quando 

necessário, se a qualidade e a uniformidade das peças a serem aplicadas satisfazem às 
especificações técnicas e se durante a aplicação são também observadas as recomendações do 

fabricante;  Acompanhar a execução dos trabalhos, observando principalmente os aspectos 

relacionados com o nivelamento do piso e o seu caimento na direção das captações de água, 
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como grelhas, ralos e outras;  Observar os cuidados recomendados para a limpeza final, e se é 
respeitado o período mínimo, durante o qual não é permitida a utilização do local;  

• Verificar se as superfícies preparadas para receber os pisos estão limpas.  

• Observar se o traço e a espessura do contrapiso executado estão de acordo com o projeto; 

• Verificar a existência de juntas de dilatação em número e quantidade suficientes.  

 

3.8. ESQUADRIAS  

As esquadrias deverão obedecer a forma de abertura, acabamentos e peças listados aqui. Fica a cargo 

da CONTRATADA a escolha de ferragens, dobradiças, molas, trincos e outros elementos que melhor se 
adequem a cada situação. As soluções para estes elementos deverão ser apresentadas e aprovadas 

pela FISCALIZAÇÃO para sua execução.  

3.8.1. PORTAS DE ABRIR   

P01 160 x 208cm – 1un – Porta de abrir 2 folhas com estrutura em aço galvanizado e chapa metálica 

galvanizada lisa para acabamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado na própria 

chapa e sistema para fechamento com tranca a definir.   

P02 Variável x 275cm – 3un. – Porta de abrir 2 folhas existente reformada. substituição dos vidros para 

incolor laminado de 6mm e recuperação da estrutura em aço. pintura eletrostática na cor branca.  
sistema para fechamento com tranca a definir.  

P03 90 x 240cm – 4un. – Porta de abrir lisa com enchimento sarrafeado em pinus. pintura na cor 

ral3007. batente em madeira maciça com vincos para borracha de vedação e negativos de 1cm para 

acabamento. maçaneta em aço inox tubular e dobradiça em latão cromado.   

P03A 90 x 240cm – 1un. – Porta para pne de acordo com a nbr9050 de abrir lisa com enchimento 

sarrafeado em pinus. pintura na cor ral3007. batente em madeira maciça com vincos para borracha de 
vedação e negativos de 1cm para acabamento. maçaneta em aço inox tubular e dobradiça em latão 

cromado. grade para ventilação.   

P03B 90 x 220cm – 1un. – Porta de abrir lisa com enchimento sarrafeado em pinus. pintura na cor 
ral3007. batente em madeira maciça com vincos para borracha de vedação e negativos de 1cm para 

acabamento. maçaneta em aço inox tubular e dobradiça em latão cromado.   

P03C 90 x 230cm – 1un. – Porta para pne de acordo com a nbr9050 de abrir lisa com enchimento 
sarrafeado em pinus. pintura na cor bordo escuro. batente em madeira maciça com vincos para 

borracha de vedação e negativos de 1cm para acabamento. maçaneta em aço inox tubular e dobradiça 

em latão cromado. grade para ventilação.   

P03D 90 x 210cm + bandeira 70cm – 4un. – Porta de abrir lisa com enchimento sarrafeado em pinus. 

pintura na cor branca. batente em madeira maciça com vincos para borracha de vedação e negativos 

de 1cm para acabamento. maçaneta em aço inox tubular e dobradiça em latão cromado. bandeira 

superior em veneziana para ventilação.   

P03E 90 x 210cm + bandeira 70cm – 1un. – Porta para pne de acordo com a nbr9050 de abrir lisa com 
enchimento sarrafeado em pinus. pintura na cor branca. batente em madeira maciça com vincos para 

borracha de vedação e negativos de 1cm para acabamento. maçaneta em aço inox tubular e dobradiça 

em latão cromado. bandeira superior .   
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P04 65 x 210cm + bandeira 30cm – 5un. – Porta de abrir lisa com enchimento sarrafeado em pinus. 
pintura na cor branca. batente em madeira maciça com vincos para borracha de vedação e negativos 

de 1cm para acabamento. maçaneta em aço inox tubular e dobradiça em latão cromado. bandeira 
superior fixa com veneziana para ventilação.   

P05 120 x 240cm – 3un. – Porta de abrir 2 folhas vai-e-vem lisa com enchimento sarrafeado em pinus. 

pintura na cor ral3007. visor em vidro 4mm em ambas as folhas. guarnição em madeira maciça na 
mesma cor. dobradiça em aço para portas vai-e-vem. faixa em aço inóx.   

P05A 120 x 240cm – 2un. – Porta de abrir 2 folhas vai-e-vem lisa com enchimento sarrafeado em pinus. 

pintura na cor ral3007. visor em vidro 4mm em ambas as folhas. guarnição em madeira maciça na 
mesma cor. dobradiça em aço para portas vai-e-vem. faixa em aço inóx e sistema para fechamento com 

tranca a definir.   

P06 150 x 240cm – 1un. – Porta de abrir 2 folhas vai-e-vem lisa com enchimento sarrafeado em pinus. 
pintura na cor ral3007. visor em vidro 4mm em ambas as folhas. guarnição em madeira maciça na 

mesma cor. dobradiça em aço para portas vai-e-vem. faixa em aço inóx.   

P07 250 x 240cm – 1un. – Porta de abrir 2 folhas com estrutura em aço galvanizado e chapa metálica 
galvanizada lisa para acabamento. pintura eletrostática na cor bordo escuro. puxador conformado na 

própria chapa e sistema para fechamento com tranca a definir.   

P08 90 x 210cm + bandeira 30cm – 1un. – Porta de abrir lisa com enchimento sarrafeado em pinus. 

pintura na cor branca. batente em madeira maciça com vincos para borracha de vedação e negativos 

de 1cm para acabamento. maçaneta em aço inox tubular e dobradiça em latão cromado. bandeira 

superior fixa com veneziana para ventilação.   

P09 205 x 230cm – 1un. – Porta de abrir duas folhas lisa com enchimento sarrafeado em pinus. pintura 

na cor branca. batente em madeira maciça com vincos para borracha de vedação e negativos de 1cm 

para acabamento. maçaneta em aço inox tubular e dobradiça em latão cromado.   

P10 70 x 210cm – 1un. – Porta de abrir lisa com enchimento sarrafeado em pinus. pintura na cor 

branca. batente em madeira maciça com vincos para borracha de vedação e negativos de 1cm para 

acabamento. maçaneta em aço inox tubular e dobradiça em latão cromado.   

P11 80 x 210cm – 2un. – Porta frigorífica deslizante. especificações de acordo com fabricante.   

P12 136 x 250,5cm – 1un. – Porta de abrir 2 folhas com estrutura em aço galvanizado e chapa metálica 

galvanizada lisa para acabamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado na própria 
chapa e sistema para fechamento com tranca a definir. descrição   

3.8.2. PORTAS DE ELEVAR  

PE01 196,5 x 242,8cm – 10un. – Porta basculante de elevar com estrutura em aço galvanizado e chapa 

metálica galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado 

na própria chapa e sistema para fechamento com tranca a definir. eixo basculante deslocado com 
contrapeso lateral.   

PE02 181 x 242,8cm – 1un. – Porta basculante de elevar com estrutura em aço galvanizado e chapa 

metálica galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado 
na própria chapa e sistema para fechamento com tranca a definir. eixo basculante deslocado com 

contrapeso lateral.   
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PE03 365 x 240cm – 2un. – Porta basculante de elevar com estrutura em aço galvanizado e chapa 
metálica galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado 

na própria chapa e sistema para fechamento com tranca a definir. eixo basculante deslocado com 
contrapeso lateral.   

PE04 295 x 250cm – 1un. – Porta basculante de elevar com estrutura em aço galvanizado e chapa 

metálica galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado 
na própria chapa e sistema para fechamento com tranca a definir. eixo basculante deslocado com 

contrapeso lateral.   

PE05 268 x 250cm – 1un. – Porta basculante de elevar com estrutura em aço galvanizado e chapa 
metálica galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado 

na própria chapa e sistema para fechamento com tranca a definir. eixo basculante deslocado com 

contrapeso lateral.   

PE06 297 x 250cm – 1un. – Porta basculante de elevar com estrutura em aço galvanizado e chapa 

metálica galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado 

na própria chapa e sistema para fechamento com tranca a definir. eixo basculante deslocado com 
contrapeso lateral.   

PE07 244 x 250cm – 1un. – Porta basculante de elevar com estrutura em aço galvanizado e chapa 

metálica galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado 

na própria chapa e sistema para fechamento com tranca a definir. eixo basculante deslocado com 

contrapeso lateral.   

PE08 245 x 250cm – 1un. – Porta basculante de elevar com estrutura em aço galvanizado e chapa 
metálica galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado 

na própria chapa e sistema para fechamento com tranca a definir. eixo basculante deslocado com 

contrapeso lateral.   

PE09 296,5 x 357,5cm – 3un. – Porta basculante de elevar com estrutura em aço galvanizado e chapa 

metálica galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado 

na própria chapa e sistema para fechamento com tranca a definir. eixo basculante deslocado com 

contrapeso lateral.   

PE10 266 x 357,5cm – 1un. – Porta basculante de elevar com estrutura em aço galvanizado e chapa 

metálica galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado 
na própria chapa e sistema para fechamento com tranca a definir. eixo basculante deslocado com 

contrapeso lateral.   

PE11 237,5 x 357,5cm – 1un. – Porta basculante de elevar com estrutura em aço galvanizado e chapa 

metálica galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado 

na própria chapa e sistema para fechamento com tranca a definir. eixo basculante deslocado com 

contrapeso lateral.   

PE12 298,5 x 357,5cm – 2un. – Porta basculante de elevar com estrutura em aço galvanizado e chapa 

metálica galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado 

na própria chapa e sistema para fechamento com tranca a definir. eixo basculante deslocado com 

contrapeso lateral.    
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3.8.3. ESQUADRIAS ESPECIAIS  
 

E01 240 x 1242cm – 1un. – Portão de correr 3 folhas com estrutura em aço galvanizado com pintura 
eletrostática na cor ral3007. fechamento em ripas de madeira 2x3cm tratada com stain hidrofugante 

incolor. trilho apenas inferior embutido no piso. puxador interno em aço e sistema para fechamento 

com tranca a definir.   

E02 240 x 600cm – 1un. – Portão de correr com estrutura em aço galvanizado e chapa metálica 

galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado na própria 

chapa e sistema para fechamento com tranca a definir.   

E03 480 x 180cm – 1un. – Esquadria 6 folhas de correr em alumínio venezianado na cor ral3007. 

puxador parafusado em quadro e com sistema de tranca a chave. soleira em granito cinza andorinha 

jateado com friso pingador inferior.   

E04 297 x 310cm – 1un. – Esquadria de correr 4 folhas com estrutura em aço galvanizado com pintura 

eletrostática na cor ral3007. fechamento em vidro incolor laminado 5+5mm. guia superior e trilho 

inferior embutido no piso. puxador interno em aço e sistema para fechamento com tranca a definir.   

E05 991 x 310cm – 1un. – Esquadria de correr 4 folhas com estrutura em aço galvanizado com pintura 

eletrostática na cor ral3007. fechamento em vidro incolor laminado 5+5mm. guia superior e trilho 

inferior embutido no piso. puxador interno em aço e sistema para fechamento com tranca a definir.   

E06 553 x 250cm – 1un. – Esquadria de correr 4 folhas com estrutura em aço galvanizado com pintura 

eletrostática na cor ral3007. fechamento em vidro incolor laminado 5+5mm. guia superior e trilho 
inferior embutido no piso. puxador interno em aço e sistema para fechamento com tranca a definir.   

E07 555 x 250cm – 1un. – Esquadria de correr 4 folhas com estrutura em aço galvanizado com pintura 

eletrostática na cor ral3007. fechamento em vidro incolor laminado 5+5mm. guia superior e trilho 
inferior embutido no piso. puxador interno em aço e sistema para fechamento com tranca a definir.   

E08 250 x 240cm – 1un. – Portão de correr com estrutura em aço galvanizado e chapa metálica 

galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado na própria 

chapa e sistema para fechamento com tranca a definir.   

E09 485 x 250cm – 1un. – Portão de correr com estrutura em aço galvanizado e chapa metálica 

galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado na própria 

chapa e sistema para fechamento com tranca a definir.   

E10 598,5 x 230cm – 1un. – Portão de correr 2 folhas (1 fixa e outra corre pela frente) com estrutura em 

aço galvanizado e chapa metálica galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor 

ral3007. puxador conformado na própria chapa e sistema para fechamento com tranca a definir.   

E11 240 x 235cm – 1un. – Portão de correr com estrutura em aço galvanizado e chapa metálica 

galvanizada lisa para fechamento. pintura eletrostática na cor ral3007. puxador conformado na própria 

chapa e sistema para fechamento com tranca a definir.   

E12 280 x 200cm – 1un. – Esquadria 2 folhas de correr em alumínio venezianado na cor ral3007. 

puxador parafusado em quadro e com sistema de tranca a chave. soleira em granito cinza andorinha 
jateado com friso pingador inferior.   

E13 730 x 260cm – 2un. – Esquadria 2 folhas de correr em alumínio venezianado na cor ral3007. 

puxador parafusado em quadro e com sistema de tranca a chave.   
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E14 335,5 x 285cm – 14un. – Esquadria 2 folhas de correr com estrutura em aço galvanizado e chapa 
metálica galvanizada perfurada para fechamento. pintura eletrostática na cor branca. puxador 

sobressalente em uma das folhas e sistema para fechamento com tranca a definir.   

E15 335,5 x 285cm – 14un. – Esquadria 2 folhas de correr com estrutura em aço galvanizado e chapa 
metálica galvanizada perfurada para fechamento. pintura eletrostática na cor branca. puxador 

sobressalente em uma das folhas e sistema para fechamento com tranca a definir.   

E16 152 x 285cm – 10un. – Esquadria 1 folha de correr com estrutura em aço galvanizado e chapa 
metálica galvanizada perfurada para fechamento. pintura eletrostática na cor branca. puxador 

sobressalente em uma das folhas e sistema para fechamento com tranca a definir.   

E17 300 x 285cm – 14un. – Esquadria 2 folhas de correr com estrutura em aço galvanizado e chapa 

metálica galvanizada perfurada para fechamento. pintura eletrostática na cor branca. puxador 

sobressalente em uma das folhas e sistema para fechamento com tranca a definir.   

E18 593,5 x 285cm – 5un. – Esquadria 4 folhas de correr com estrutura em aço galvanizado e chapa 

metálica galvanizada perfurada para fechamento. pintura eletrostática na cor branca. puxador 

sobressalente em uma das folhas e sistema para fechamento com tranca a definir.   

E19 1579 x 406cm – 1un. – Esquadria fixa 8 folhas com estrutura em alumínio com pintura eletrostática 

na cor ral3007. (ref: alcoa ou similar) fechamento em vidro incolor laminado temperado 5+5mm.  

3.8.4. JANELAS  

J01 Variáveis – Contagem de unidades existentes a restaurar in loco – Janela 3 folhas basculante 

existente reformada. substituição dos vidros para incolor laminado de 6mm e recuperação da estrutura 
em madeira. pintura esmalte sintético na cor branca.   

J02 125,5 x 50cm – 1un. – Esquadria 2 folhas maximo-ar com estrutura em aço galvanizado com pintura 

eletrostática na cor ral3007. fechamento em vidro incolor laminado 3+3mm.   

J03 1557 x 79,6cm – 1un. – Esquadria 8 folhas basculante com estrutura em aço galvanizado com 

pintura eletrostática na cor ral3007. fechamento em vidro incolor laminado 3+3mm.   

3.8.5. RECEBIMENTO   

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar 

a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a 

vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto.  

Serão verificados igualmente o funcionamento das artes móveis e a colocação das ferragens.  

As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a testes 
específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d'água sob pressão, de conformidade 

com as especificações de projeto.  

3.8.6. FISCALIZAÇÃO   

A Fiscalização deverá realizar, além das atividades mencionadas, as seguintes atividades específicas:  

- Inspecionar todo material a ser empregado, verificando se é de boa qualidade e não apresenta defeitos 

de fabricação ou falhas de laminação; 

- Verificar se a localização, posição, dimensões, quantidades e sentido de abertura, estão de acordo com 

o projeto e com os detalhes construtivos nele indicados; 
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- Comprovar se as peças foram devidamente lixadas e tratadas com tinta anticorrosiva, antes de sua 
colocação conforme especificação; 

- Acompanhar a colocação das peças e observar o perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se 

as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos; 
testar individualmente, após a conclusão dos serviços, todos os elementos móveis das esquadrias, tais 

como: alavancas, básculas, trincos, rolamentos, fechaduras e outros; 

- Solicitar os ensaios necessários para a verificação da camada de anodização em peças de alumínio, 
observando, após a sua colocação, se foram protegidas com a aplicação de vaselina industrial, verniz ou 

outros meios de proteção; 

- Exigir que os caixilhos de ferro, antes da colocação dos vidros, recebam a primeira demão de tinta 

de acabamento; 

- Verificar a estanqueidade dos caixilhos e vidros, aplicando os testes com mangueiras e jatos 

d'água.   

3.9. VIDROS  

Os vidros deverão ser de procedência conhecida, sem empenamentos, manchas, bolhas etc, além de 

obedecer aos requisitos da norma NBR 11706. Especial cuidado deverá haver no transporte e 
armazenamento, para que se evitem trincas e quebras, sendo as peças entregues nas dimensões 

necessárias para seu assentamento.  

Os tipos e espessuras das lâminas deverão seguir as indicações do Projeto de Arquitetura, e suas 
fixações obedecer aos princípios recomendados para cada caso. As peças não poderão, sob qualquer 

hipótese, ficar soltas nos vãos. Nos casos em que os vidros se destinem a complementações de 
esquadrias, deverão ser utilizadas peças idênticas às existentes no elemento.   

Estes elementos deverão, preferencialmente, ser executados por empresa especializada.  

3.10. SERRALHERIA  

Deverão ser obedecidos os critérios básicos para execução dos serviços, e cumpridas todas as normas 

da ABNT, pertinentes ao assunto.  

As superfícies metálicas, a saber, serralheria de um modo geral, receberão pintura eletrostática em cor 

RAL conforme descrição de cada item.  

Todos os serviços de serralheria deverão ser executados obedecendo às dimensões e  alinhamentos 

indicados no Projeto de Arquitetura. Todas as peças deverão estar perfeitamente niveladas, alinhadas e 

em esquadro.  

O Fabricante somente poderá iniciar a fabricação dos elementos metálicos, após serem previamente e 

rigorosamente verificadas na obra, as dimensões dos respectivos vãos onde os mesmos serão 

instalados.  

Todas as peças e respectivos pertences deverão ser instalados com o maior apuro, obedecendo às 

indicações dos desenhos dos projetos de arquitetura e estrutura.  

O perfeito estado de cada peça deverá ser minuciosamente verificado antes de sua colocação.  

Todo o serviço de serralheria entregue na obra está sujeito à inspeção da fiscalização quanto à exatidão 

de dimensões, precisão de esquadro, cortes, ausência de rebarbas, rigidez e todos os demais aspectos 
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de interesse para que a qualidade final do serviço em questão não seja prejudicada tanto quanto ao 
bom aspecto quanto ao perfeito funcionamento.  

Caberá à Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade quanto aos 

materiais empregados.  

Todo o material deverá ser novo, de boa qualidade, limpo, desempenado e sem defeitos de fabricação 

ou falhas de laminação, bem como a mão de obra ampliada deverá ser especializada.  

As chapas e os perfis deverão atender as precauções das normas técnicas da ABNT, e só poderão ser 

utilizados perfis de materiais idênticos aos indicados nos desenhos e as amostras apresentadas pela 

contratada e aprovados pela fiscalização.  

As partes móveis das serralherias serão dotadas de pingadeiras, tanto no sentido horizontal como no 

vertical de forma a garantir perfeita estanqueidade evitando a penetração de água.  

Os chumbadores ou contramarcos serão solidamente fixados à alvenaria ou ao concreto, com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, a qual será firmemente socada nos respectivos furos.  

Especial cuidado será tomado para que as esquadrias não sofram torção ao serem fixadas aos 

chumbadores ou contramarcos.  

Todas as chapas utilizadas para fabricação das peças, deverão ser, no mínimo, a de espessura 

correspondente a de n° 18.  

As ferragens necessárias a fixação, colocação, movimentação ou fechamento das esquadrias farão 

parte integrante das mesmas, devendo, porém ser de boa qualidade, fabricação, referência:  La Fonte, 
ou equivalente técnico.  

Caberá a contratada inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralherias e perfeitos 

funcionamento e estanqueidade das mesmas, depois de definitivamente fixadas.   

3.10.1. ESCADA METÁLICA  

Escada de acesso ao pavimento ao Estacionamento Externo deverá seguir o dimensionamento técnico 

e informações dos projetos de arquitetura e estrutura metálica. Acabamento feito com pintura 

eletrostática na cor ral3007.   

3.10.2. GUARDA CORPO  

GC01 820 x 110cm – 7 apoios – 1un. – Guarda corpo em perfil metálico  galvanizado barra chata 1x5cm. 

passa-mão em cantoneira "l" 5x5 cm. chapa metálica dobrada galvanizada h:60cm / h total:70cm (com 

dobra). pintura eletrostática na cor ral3007   

GC02 274 x 110cm – 3 apoios – 2un. – Guarda corpo em perfil metálico  galvanizado barra chata 1x5cm. 

passa-mão em cantoneira "l" 5x5 cm. chapa metálica dobrada galvanizada h:60cm / h total:70cm (com 

dobra). pintura eletrostática na cor ral3007   

GC03 201 x 110cm – 3 apoios – 1un. – Guarda corpo em perfil metálico  galvanizado barra chata 1x5cm. 

passa-mão em cantoneira "l" 5x5 cm. chapa metálica dobrada galvanizada h:60cm / h total:70cm (com 

dobra). pintura eletrostática na cor ral3007   

GC04 337 x 110cm – 4 apoios – 1un. – Guarda corpo em perfil metálico  galvanizado barra chata 1x5cm. 

passa-mão em cantoneira "l" 5x5 cm. chapa metálica dobrada galvanizada h:60cm / h total:70cm (com 

dobra). pintura eletrostática na cor ral3007   
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GC05 610 x 110cm – 5 apoios – 2un. – Guarda corpo em perfil metálico  galvanizado barra chata 1x5cm. 
passa-mão em cantoneira "l" 5x5 cm. chapa metálica dobrada galvanizada h:60cm / h total:70cm (com 

dobra). pintura eletrostática na cor ral3007   

GC06 330 x 110cm – 4 apoios – 1un. – Guarda corpo em perfil metálico  galvanizado barra chata 1x5cm. 
passa-mão em cantoneira "l" 5x5 cm. chapa metálica dobrada galvanizada h:60cm / h total:70cm (com 

dobra). pintura eletrostática na cor ral3007   

GC07 1400 x 110cm – 12 apoios – 1un. – Guarda corpo em perfil metálico  galvanizado barra chata 
1x5cm. passa-mão em cantoneira "l" 5x5 cm. chapa metálica dobrada galvanizada h:60cm / h 

total:70cm (com dobra). pintura eletrostática na cor branca ral9010   

GC08 1772 x 110cm – 12 apoios – 1un. – Guarda corpo em perfil metálico  galvanizado barra chata 

1x5cm. passa-mão em cantoneira "l" 5x5 cm. chapa metálica dobrada galvanizada h:60cm / h 

total:70cm (com dobra). pintura eletrostática na cor branca ral9010   

GC09 1077 x 110cm  – 9 apoios – 1un. – Guarda corpo em perfil metálico  galvanizado barra chata 

1x5cm. passa-mão em cantoneira "l" 5x5 cm. chapa metálica dobrada galvanizada h:60cm / h 

total:70cm (com dobra). pintura eletrostática na cor branca ral9010  Verificar in loco condições 
estruturais de assoalho existente (recuperado) para a viabilidade deste GuardaCorpo. Em caso da 

impossibilidade de aplicação deste, informar a FISCALIZAÇÃO, para decisão alternativa.  

GC10 880 x 110cm – 7 apoios – 1un. – Guarda corpo em perfil metálico  galvanizado barra chata 1x5cm. 

passa-mão em cantoneira "l" 5x5 cm. chapa metálica dobrada galvanizada h:60cm / h total:70cm (com 

dobra). pintura eletrostática na cor ral3007   

GC11 570 x 110cm – 6 apoios – 1un. – Guarda corpo em perfil metálico  galvanizado barra chata 1x5cm. 
passa-mão em cantoneira "l" 5x5 cm. chapa metálica dobrada galvanizada h:60cm / h total:70cm (com 

dobra). pintura eletrostática na cor ral3007   

GC12 140 x 110cm – 2 apoios – 1un. – Guarda corpo em perfil metálico  galvanizado barra chata 1x5cm. 
passa-mão em cantoneira "l" 5x5 cm. chapa metálica dobrada galvanizada h:60cm / h total:70cm (com 

dobra). pintura eletrostática na cor ral3007   

3.10.3. ALÇAPÃO PARA CAIXA D’ÁGUA  

Especificação: alçapão em chapa metálica nº 14, com alça soldada na tampa e dispositivos para 

colocação de cadeado.  

Ferragens: as dobradiças serão constituídas de duas chapas 1x3 E=3,5mm (chapa 10) unidas por pino 

3/8” soldadas em no mínimo três pontos por extremidade.  

Acabamento: aplicação de fundo anticorrosivo (zarcão) e posterior aplicação de pintura eletrostática na 

cor Bordô, RAL 3007, conforme item pintura.   

3.10.4. ESCADA DE MARINHEIRO  

Especificação: escada de marinheiro metálica conforme referencia nos desenhos de arquitetura. 

Acabamento: aplicação de fundo anticorrosivo (zarcão) e posterior aplicação de pintura eletrostática na 
cor Bordô, RAL 3007 conforme item pintura.  
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3.10.5. RAMPA 

Rampa de acesso entre Foyer do Auditório + Mezanino do espaço Multiuso, seguindo o 

dimensionamento e especificações técnicas dos projetos de arquitetura e estrutura metálica, 
acabamento em pintura eletrostática na cor ral9010. 

3.11. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  

As louças, metais e acessórios aqui referenciados poderão ser alterados, desde que as peças novas 

possuam plena equivalência técnica. A FISCALIZAÇÃO deve aprovar a escolha de possíveis alternativas.   

As tubulações e conexões hidráulicas deverão ser de PVC, Linha Hidráulica Soldável, na cor marrom, 
Instalações Prediais de Água Fria, pressão máxima = 7,5 kgf/cm2 a 20ºC, de acordo com a Norma da 

ABNT NBR 5648 (fabricação TIGRE ou similar).   

Os registros de gaveta para comando dos ramais serão em bronze com volante extra reforçado. 

Quando interno será com canopla cromada, e quando externo terá acabamento bruto ( fabricação 

DECA – linha Standart ou similar ).  

As torneiras para lavatórios de mesa serão com acabamento cromado (linha Temporizada Mesa Bica 

Baixa Cromada Decamatic Eco 1173.C Deca ou similar)  

As torneiras para pias e cubas serão com acabamento cromado (Torneira para Banheiro Mesa Bica Alta 
Cromada Link 1199.C Deca ou similar).  

As torneiras para limpeza geral e jardim serão Torneira de Tanque Parede Bica Baixa Cromada Standard 

1153.C39 Deca, ou similar.  

O reservatório superior, será em concreto armado, devidamente impermeabilizados, com dimensões 

conforme projeto. Os reservatórios inferiores serão de acordo com a especificação do projeto hidro 
sanitário.  

As tubulações e conexões sanitárias deverão ser de PVC, Linha Sanitária de Esgoto, Série Normal, na cor 

branca, Instalações Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da ABNT NBR 5688 ( fabricação TIGRE 
ou similar ).  

As caixas sifonadas de 150 mm, que recebem as águas servidas serão em PVC com tampas em grelhas 

cromadas quadradas, niveladas com o piso acabado e saídas de 50 mm ou 75mm e entradas de 40 mm.  

Todas as louças e aparelhos a serem empregados devem ser de material de 1ª qualidade.  

Os vasos sanitários serão comuns, com caixa de descarga acoplada, sifonados, auto aspirantes com 

saída inferior na cor branca ( fabricação DECA – tipo Ravena ou similar ).  

Para os sanitários PNE, deverão ser utilizado peças compatíveis em termos de altura e acessibilidade.  

Os mictórios deverão ser Mictório Individual 53,5x32x27cm Louça Branco Deca, ou similar.  

Os assentos para o vaso sanitário serão em plástico na mesma cor do vaso sanitário ( fabricação ASTRA 

ou similar ).  

Os portas papel toalha serão metálicos ou de louça na mesma cor do vaso sanitário.  

Os Fraldários deverão também ser na cor branca.  

Os dispenser’s de sabonete líquido serão metálicos.  
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Os porta papel higiênico serão cromados (Porta Papel Higiênico Metal Simples Lorenlike Lorenzetti, ou 
similar).   

Os lavatórios serão sem coluna, fixados na parede, com uma torneira cromada com fechamento 

manual, e se utilizarão válvulas de metal e sifões cromados para lavatórios de 1ª qualidade ( fabricação 
DECA ou similar ).  

OS lavatórios do banheiro público serão metálicos (cuba redonda lavatório crl-30, Mekal, ou similar)   

Os banheiros destinados a portadores de necessidades especiais deverão conter barras de apoio para a 

transposição dos usuários entre a cadeira de roda e as peças conforme recomendações da NBR 9050. 

(Linha Conforto, DeCA, ou similar)  

As pias de bancadas serão em aço inox ou terão cubas em aço inoxidável, e bancada metálica, de 1ª 

qualidade .  

As bancadas do banheiro público serão em granito cinza andorinha apicoado.   

No banheiros públicos deverão ser instalados espelhos, no mesmo dimensionamento das bancadas dos 

lavatórios, lapidado (bisotê), com espessura de 4mm,não podendo os mesmos apresentarem 
ondulações, defeitos, etc, ref: CRISMETAL  

Todas as peças sanitárias não poderão apresentar quaisquer defeitos, com os seus complementos 

perfeitamente adaptáveis ao tipo de peça utilizada.  

As tubulações e conexões de águas pluviais deverão ser de PVC, Linha Sanitária de Esgoto, Série 

Normal, na cor branca, Instalações Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da ABNT NBR 5688 ( 

fabricação TIGRE ou similar ).  

As caixas de areia, fossa sépticas, filtros anaeróbios e sumidouros a serem construídas serão em 

concreto ou em alvenaria rebocada, com tampas em concreto armado  

3.12. IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS 

3.12.1. DE CAIXA D'ÁGUA  

A caixa d'água deverá ser impermeabilizada de acordo com o seguinte procedimento:  

a) Limpeza geral do concreto com remoção de pontas de ferro aparente e restos de fôrmas.  

b) Regularização da superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, adicionando-se 

adesivo tipo “Sikafix” ou similar, na água de amassamento para maior aderência ao substrato. Essa 
argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2cm.  

Caso a superfície em concreto não esteja lisa o suficiente para aplicação da impermeabilização, esta 

também deverá ser regularizada como descrito acima. Executar meia canas em todos os cantos de 

paredes e piso.  

c) Imprimação da superfície com primer asfáltico tipo ViaKote.  

d) Aplicação de manta asfáltica pré-fabricada tipo Torodin EL 4mm.Com o auxílio da chama do maçarico 

de gás GLP, proceder a aderência total da manta asfáltica. Nas emendas das mantas deverá haver 

sobreposição de 10cm que receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação.   

Não há necessidade da retirada do filme de polietileno, pois o mesmo é extinguível a chama.  
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Antes da proteção mecânica, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com 
água, por no mínimo 5 dias.  

e) Execução de proteção mecânica, somente no fundo, com argamassa de cimento e areia, na 

espessura de 3cm sobre a impermeabilização.  

3.12.2. DE CISTERNAS  

  

No caso das opção por cisternas de concreto ao invés de reservatórios isolados, a mesma deverá ser 

impermeabilizada de acordo com o seguinte procedimento:  

a) Limpeza geral do concreto com remoção de pontas de ferro aparente e restos de fôrmas.  

b) Regularização da superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, adicionando-se 

adesivo tipo “Sikafix” ou similar, na água de amassamento para maior aderência ao substrato. Essa 
argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2cm.  

Caso a superfície em concreto não esteja lisa o suficiente para aplicação da impermeabilização, esta 

também deverá ser regularizada como descrito acima. Executar meia canas em todos os cantos de 

paredes e piso.  

c) Sobre o concreto ou superfície regularizada iniciar a aplicação do produto SikaTop 107, que já vem 

pré dosado, bastando adicionar aos poucos o conteúdo total do componente A(líquido) ao 

componente B(pó), devendo-se misturá-los mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 

minutos, assegurando ao produto uma aparência homogênea e sem grumos.  

A 1ª aplicação do produto deve ser sobre superfície umedecida sem estar saturada. A 2ª aplicação será 

feita 24 horas após, verificando se a 1ª está completamente seca. Aplicar então a 3ª demão atingindo-

se então um consumo de 3 kgs/m2. Esperar 72 horas para cura final do produto antes da liberação do 

local para uso. Este sistema de impermeabilização dispensa a aplicação da proteção mecânica e 
permite o contato com água potável sem perigo de contaminação.  

3.12.3. DE LAJES DESCOBERTAS  

As lajes sem coberturas serão impermeabilizadas da seguinte forma:  

a) A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, 

desmoldante, etc.  

b) Sobre a superfície horizontal úmida, executar regularização com caimento mínimo de 1% em direção 
aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, 

adicionando-se adesivo tipo “Sikafix” ou similar, na água de amassamento para maior aderência ao 

substrato. Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2cm.  

Nas superfícies verticais executar o mesmo tipo de regularização.  

c) Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e destacamento. Fazer testes 

de escoamento, identificando e corrigindo possíveis empoçamentos. Todos os cantos e arestas 

deverão ser arredondados com raio aproximado de 8cm.   

d) Os ralos e demais peças emergentes deverão estar adequadamente fixados de forma a executar os 
arremates, conforme os detalhes do projeto.   
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e) Imprimação da superfície com primer asfáltico tipo Viabit.  

f) Aplicação de manta asfáltica pré-fabricada tipo Torodin PL 3mm ou similar.   

Com o auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta asfáltica. Nas 

emendas das mantas deverá haver sobreposição de 10cm que receberão biselamento para 

proporcionar perfeita vedação.   

Não há necessidade da retirada do filme de polietileno, pois o mesmo é extinguível a chama.  

Antes da proteção mecânica, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com 

água, por 48 horas ou mais.  

g) Execução de camada de proteção mecânica sobre a impermeabilização com argamassa de cimento e 
areia, na espessura de 3cm, acompanhando o caimento dado anteriormente.  

Obs: Utilizar Manta asfáltica Torodin PL 3mm para lajes de até 150m2, Manta asfáltica Torodin PL 4mm 

para lajes acima de 150m2.   

3.12.4. CAIXA DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS  

A impermeabilização da caixa de coleta de águas pluviais junto a escada de acesso principal deverá ser 

executada com manta asfáltica TORODIN PL4 ou similar.  

3.12.5. CALHAS DE CONCRETO 

Para as calhas o procedimento será o que segue:  

a) A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, 

desmoldante, etc.  

b) Sobre a superfície horizontal úmida, executar regularização com caimento mínimo de 1% em direção 

aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, 

adicionando-se adesivo tipo “Sikafix” ou similar, na água de amassamento para maior aderência ao 

substrato. Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2cm.  

 Nas superfícies verticais executar o mesmo tipo de regularização.  

c) Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e destacamento. Fazer testes 

de escoamento, identificando e corrigindo possíveis empoçamentos. Todos os cantos e arestas 

deverão ser arredondados com raio aproximado de 8cm.   

d) As descidas de água deverão estar adequadamente fixadas de forma a executar os arremates, 

conforme os detalhes do projeto.   

e) Imprimação da superfície com primer asfáltico tipo Viabit.  

f) Aplicação de manta asfáltica pré-fabricadas tipo Torodin PL 3mm.   

Com o auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta asfáltica. Nas 

emendas das mantas deverá haver sobreposição de 10cm que receberão biselamento para 

proporcionar perfeita vedação.   

Não há necessidade da retirada do filme de polietileno, pois o mesmo é extinguível a chama.  

Antes da proteção mecânica, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com 

água, por 48 horas ou mais.  
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g) Execução de uma proteção sobre a impermeabilização com argamassa de cimento e areia, na 

espessura de 3cm, acompanhando o caimento dado anteriormente.  

3.12.6. DE RUFOS  

Para os rufos não metálicos o procedimento será o que segue:  

a) A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, 
desmoldante, etc.  

b) Sobre a superfície horizontal úmida, executar regularização com caimento mínimo de 1% em direção 

aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, 
adicionando-se adesivo tipo “Sikafix” ou similar, na água de amassamento para maior aderência ao 

substrato. Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2cm.  

Nas superfícies verticais adjacentes a alguma parede, executar rebaixo de 2cm e regularização para se 
“embutir” a impermeabilização.  

c) Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e destacamento. Fazer testes 

de escoamento, identificando e corrigindo possíveis empoçamentos. Todos os cantos e arestas 

deverão ser arredondados com raio aproximado de 8cm.   

d) As descidas de água deverão estar adequadamente fixadas de forma a executar os arremates, 
conforme os detalhes do projeto.   

e) Imprimação da superfície com primer asfáltico tipo Viabit.  

f) Aplicação de manta asfáltica pré-fabricadas tipo Torodin PL 3mm.   

Com o auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta asfáltica. Nas 

emendas das mantas deverá haver sobreposição de 10cm que receberão biselamento para 

proporcionar perfeita vedação.   

Não há necessidade da retirada do filme de polietileno, pois o mesmo é extinguível a chama.  

Antes da proteção mecânica, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com 

água, por 48 horas ou mais.  

g) Execução de uma proteção sobre a impermeabilização com argamassa de cimento e areia, na 

espessura de 3cm, acompanhando o caimento dado anteriormente. 

3.12.7. POÇO DE ELEVADOR  

O poço de elevador deverá ser impermeabilizado com cimento polimérico tipo “Sika Top 107” ou 
similar, produto semiflexível, bicomponente, que já vem pré dosado, e combate a pressão negativa de 

lençóis freáticos.  

A superfície deverá estar limpa, livre de graxa, óleo, ferrugem e poeira. A aplicação deverá ser feita 

diretamente sobre o concreto regularizado, ou superfície regularizada, num consumo de 3 Kgs/m2 ( 3 

demãos) e o substrato poderá estar um pouco úmido, porém não saturado.   

Após a última demão, aguardar 48 horas de cura antes da liberação do local.  
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3.12.8. PISOS ÚMIDOS  

O tratamento dos ambientes de copas e banheiros será feito com a aplicação de manta asfáltica tipo 

TORODIN com 3mm de espessura e execução de proteção em argamassa de cimento e areia com 3cm 
de espessura, mantido o caimento em direção aos ralos.   

3.13. PINTURA  

Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência e com produtos 

preparados industrialmente. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, convenientemente 
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e apenas poderão ser pintadas quando 

perfeitamente enxutas.  

Deverão ser observadas todas as instruções fornecidas pelos fabricantes para o manuseio e aplicação 
das tintas. Não serão admitidas misturas de tintas de tonalidades diferentes no canteiro de obras, 

devendo os galões e embalagens ser entregues originalmente intactos.  

Todas as pinturas deverão obedecer aos tipos e cores definidos no projeto.  

Deverão ser tomados cuidados no sentido de não se permitir respingos de tinta em outros elementos 

que não receberão pintura. A sucessividade das demãos dar-se-á somente com a secagem total da 

aplicação anterior.  

Ao critério da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá executar uma amostra de tinta a ser utilizada, sob 

idênticas superfícies e iluminação, antes do início dos trabalhos.  

3.13.1. SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE (02 DEMÃOS) 

Deverá ser aplicado selador acrílico para paredes em duas demãos da marca CORAL, SUVINIL, RENNER 

ou similar, observando-se o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do 
fabricante.  

3.13.2. EMASSAMENTO ACRÍLICO  

Deverá ser aplicada e lixada massa ACRÍLICA da marca CORAL, SUVINIL, RENNER ou similar de mesma 

qualidade, de forma a obter superfície perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura.  

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas finas e 
sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser lixada, 

com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2ª demão corrigindo o 

nivelamento e, após o período de secagem, proceder o lixamento final.   

3.13.3. TINTA ACRÍLICA INTERNA ou EXTERNA (3 DEMÃOS) 

As paredes internas, externas e lajes conforme indicação em projeto deverão ser pintadas com no 
mínimo 03 (três) demãos de tinta látex acrílica semibrilho na cor Branco Neutro, referência CORAL ou 

equivalente técnico.  

3.13.4. TINTA EPÓXI ACRÍLICA (3 DEMÃOS) 

As paredes em áreas molhadas conforme indicação, lajes conforme indicação de projeto e  estruturas  
de painel wall dos boxes de venda deverão ser pintadas com no mínimo 03 (três) demãos de tinta látex 

acrílica semibrilho na cor Branco Neutro, referência CORAL ou equivalente técnico.   

3.13.5. PINTURA ELETROSTÁTICA  

A pintura eletrostática deverá ser feita por empresa ou equipe especializada, afim de que as peças 

fiquem com acabamentos regulares entre si.   

Ficará a cargo da FISCALIZAÇÃO a aprovação das peças após a pintura para apontar quaisquer 

pendências ou pontos não satisfatórios de acabamento.   
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3.13.6. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 

As esquadrias identificadas que tiverem acabamento com pintura em esmalte sintético ref. CORAL  ou 

similar de mesma qualidade, em cor indicada no projeto, acabamento ACETINADO, com 02 (duas) 
demãos e intervalo de 24 horas entre as demãos.   

Após a devida preparação, as superfícies serão lixadas a seco, removendo-se o pó, de modo a deixá-la 
totalmente limpa com um pano. Em seguida, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de 

acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendações do fabricante.   

3.14. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO  

3.14.1.  VEGETAÇÃO  

As áreas a serem gramadas deverão receber grama tipo ESMERALDA em placas com espessura mínima 

de 3cm.  

  Os espaços entre as placas deverão ser preenchido com terra preta.  

  Após a colocação as placas deverão ser submetidas a rega de baixa pressão.  

As espécies de vegetação deverão ser definidas em projeto paisagístico de responsabilidade da 

CONTRATADA, que deverá ser aprovado pelo corpo técnico da CONTRATANTE e PROJETISTA.  

3.14.2. MEIO FIO EM CONCRETO  

Os meios fios de concreto serão executados com peças pré-moldadas na dimensão 25x10x100cm.  

3.14.3. SARJETAS   

As sarjetas serão em concreto Fck 25Mpa fundidas no local.  

3.14.4. PASSEIOS  

Os passeios serão de piso de concreto sobre camada impermeabilizadora, e módulos de 1,25 x 1,25m 

separados por junta plástica com acabamento camurçado.   

3.14.5. MURO DE ALVENARIA E CONTENÇÃO EM ESTACAS   

Nos limites do terreno do Mercado com o lote da Secretaria do Bem-Estar Social, serão fechados com 

muro de alvenaria revestido por chapas cimentícias interna e externamente. Apoiados em cortina de 

contenção em estacas, conforme mostrado do Projeto Básico Estrutural de Concreto. 

3.15. ELEVADOR  

Será instalado, em local especificado em projeto, elevador com casa de máquinas, com 1 entrada, tipo 

Atlas Achindler, linha 5500, modelo Navona ou similar, com as seguintes características:  

  Capacidade:18 a 20 pessoas   

• Dimensões da caixa de corrida: Largura 2375mm, Profundidade: 2225mm  

• Dimensões do elevador: Largura: 2000mm, Profundidade: 1650mm, Altura de 21002900mm  

• Vão da abertura de entrada: Largura 1000 x 2000-2400mm  

Estes elementos deverão, preferencialmente, ser executados por empresa especializada.  
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3.16. MONTACARGA 

Foi destinado na área de serviço, conectado a área de preparo, o espaço para implantação de 

Montacarga com conexão ao espaço do Café, para possibilitar o transporte de mercadorias. O 
montacarga é de responsabilidade da CONTRATADA e na necessidade de ajuste das dimensões da caixa 

destinada a este fim, deverá ser comunicado a CONTRATANTE e PROJETISTAS para aprovação.  

3.17. DIVERSOS 

3.17.1. MEMORIAL DA COXILHA RICA 

Como memorial que homenageia a região da Coxilha Rica, deve ser construído um muro de taipa, com 

as mesmas características e materiais dos muros encontrados nesta região.  

3.17.2. BALCÃO PRESERVADO 

O balcão da lanchonete no pavimento térreo, será mantido e recuperado com os produtos e processos 

necessários que possibilitem sua reutilização.   

3.17.3. BANCOS 

Os bancos serão em concreto aparente, com dimensões de acordo com o projeto de arquitetura. A 
estrutura de sustentação dos bancos deverá ser prevista em projeto estrutural. 

   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS – COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA  

4.1. LIMPEZA PERMANENTE E GERAL DA OBRA  

  

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as instalações e 

equipamentos deverão apresentar perfeito estado de funcionamento. Todo entulho deverá ser 

removido pela empreiteira, sendo cuidadosamente limpos e varridos todas as dependências e acessos. 

Toda instalação provisória: barracões, placas, torres, guinchos, andaimes e etc. deverão ser 

desmontados, retirados ou entregues a fiscalização, quando for o caso, e a área utilizada por esses 
elementos deverá está limpa, sem restos de materiais e entulhos. Durante o desenvolvimento da obra, 

será obrigatória a proteção dos pisos recém-concluídos.  

Todas as cantarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, cerâmicas, 
esquadrias, vidros, aparelhos sanitários e etc. serão limpos e cuidadosamente lavados,de modo a não 

serem danificadas outras partes da obra por esses serviços de limpeza devendo ser removidos 

quaisquer vestígio de tintas, manchas e argamassas.  

A lavagem de mármores e granitos será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis 

cáusticos. As pavimentações ou revestimentos destinados a polimentos e lustração, serão polidos em 
definitivos e lustrados, quando necessário. Será procedida cuidadosa verificação, por parte da 

fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, 

esgoto, águas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, instalações e equipamentos elétricos, 

instalações e equipamentos de ar condicionado, esquadrias e ferragens. Qualquer serviço, peça ou 

aparelho que apresentar defeitos quanto ao seu assentamento, uso ou funcionamento será substituído 

, sem ônus para o proprietário ou fiscalização, em tempo determinado pela fiscalização e antes da 
entrega do termo de recebimento da obra.  
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4.2. PROJETOS “AS BUILT”  

A CONTRATADA deverá providenciar às suas expensas os projetos “as built” (como construído). Os 

Projetos “as built” deverão representar fielmente o objeto construído, com registros das alterações 
verificadas durante a execução da obra.  

As alterações dos projetos que implicam em novos dimensionamentos serão tratadas exclusivamente 

pelos respectivos projetistas, devendo o Projeto de “as built” ser elaborado a partir destes projetos 
alterados. O custo dessas alterações não incide sobre o Projeto “as built”, devendo integrar o custo do 

projeto executivo. A lavratura do Termo de Recebimento Provisório de Obra estará condicionada à 

entrega dos todos os projetos “as built”. 

4.3. DESMOBILIZAÇÃO   

É o conjunto de providências e operações que a CONTRATADA tem que efetivar para transportar 

pessoal e equipamentos, ao final dos trabalhos, de volta para o ponto de origem.   

Os gastos com mobilização e desmobilização são obtidos mediante mensuração da força de trabalho a 
ser deslocada e do custo de mobilização dos equipamentos ao local da obra.   

4.4. RECEBIMENTO DA OBRA - REGRAS GERAIS   

Cabe ao contratado comunicar, por intermédio da fiscalização, a conclusão do serviço ou de suas 
etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o 

contrato (NBR 5675, da ABNT, item 3.1.1). Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou 

deficiências no serviço não pode ser efetuado o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo 

nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas 

parcelas realmente Executadas a contento, de acordo com a Norma ABNT NBR 5675.  

A CONTRATADA deverá atualizar os desenhos do projeto na medida em que os serviços forem 

executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes 

da obra concluída (AS BUILT).  

ESTACIONAMENTO 

          Considerando o número de clientes e visitantes do Mercado Público e em conformidade com a 

legislação vigente, Lei Complementar n°306, Anexo VII, foram planejadas 33 vagas de estacionamento, 

localizadas de acordo com as condicionantes de circulação e estrutura viária do seu entorno imediato.             

O estacionamento foi projetado em área de superfície térrea, no entorno do Mercado Público onde a 

construção da ampliação acontece em espaço contínuo e anexando esta área de ampliação do mercado 
público histórico e protegido pelo município que deve ser preservado, bem como a integridade da 

construção existente.  

No intuito de preservar e respeitar a área histórica construída e protegida, as respectivas vagas de 
estacionamento foram projetadas e implantadas em áreas do plano térreo e conforme a Planta Baixa 

específica, sendo: 02 vagas para PCD (Pessoas Com Deficiência), 04 vagas para Idosos e as 27 outras 

vagas para o público em geral, desde que seu destino seja o Mercado Público de Lages. A localização do 
mercado público de Lages possui um sistema de circulação viária com ruas no seu entorno que também 

disponibilizam áreas de estacionamento, ampliando as possibilidades de espaços de parada e acesso ao 

mercado. 

Cabe salientar que as vagas de estacionamento estão dimensionadas de acordo com a ABNT NBR 9050 

e dispostas de acordo com o projeto arquitetônico e implantação em anexo, respeitando a 
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acessibilidade do público. O controle e gestão do estacionamento ficam sob responsabilidade da 
Administração do Mercado Público de Lages. 

 

 


