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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO CEIM PROMORAR 
 LAGES - SC 

 
 

GENERALIDADES 
 
A.  IDENTIFICAÇÃO 

  
Obra:  

 Construção do acesso ao CEIM Promorar. 
 

 Local: Rua Paulino D’Athayde, s/ n° - Bairro Promorar – Lages, Santa Catarina.  
 
 
B.  FINALIDADE 

  
 Este é um memorial descritivo que visa abranger os assuntos relativos às obras civis, de arquitetura e 
paisagismo, bem como oferecer subsídios e estabelecer critérios a serem adotados quando da execução dos 
serviços na edificação da presente obra. 
 
C.  CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO. 

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

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

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

Tais documentos também se aplicam aos serviços derivados ou semelhantes, cujas considerações 
eventualmente estejam omissas. 
  
D.  CONDIÇÕES GERAIS. 

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

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

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

D.10. Os ensaios de materiais e serviços julgados necessários serão providenciados pela construtora 
sem a necessidade do pedido da fiscalização. 
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ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO 
 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO CEIM PROMORAR 
 

 

1. GENERALIDADES 
 

 Construção do acesso ao CEIM Promorar com execução de calçadas, piso podotátil, piso com blocos 
intertravados, muros de fechamento, rampa de acesso e outros. Os serviços serão executados obedecendo aos 
detalhes dos projetos, orçamentos e este memorial descritivo. 
 
 

2. SERVIÇOS INICIAIS  
 

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

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

 

2.1 PLACA DE OBRA 
 

Deverá ser executada segundo o padrão, dimensão e modelo utilizado nas obras com o FNDE e 
contrapartida da Prefeitura Municipal de Lages ficando em local visível à população. 

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

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, TRANSPORTE E MURO DE 
ARRIMO 

 
3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS  

 
A CONTRATADA deverá providenciar todos os serviços relativos à movimentação de terras, tanto para 

corte como para aterro. 
A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nesta especificação, todas as 

prescrições da NBR 6122. 
Se necessário, os taludes deverão ser protegidos das escavações contra os efeitos de erosão interna e 

superficial. A execução das escavações implicará em responsabilidade integral da CONTRATADA pela sua 
resistência e estabilidade.  

O lançamento e espalhamento do material deverá ser executado com equipamento eletromecânico 
adequado, em camadas sucessivas, de forma a obter-se uma distribuição homogênea. As operações de 
lançamento e espalhamento deverão seguir a mesma direção ao longo de uma mesma camada. O lançamento 
será executado em camadas com espessuras não superiores a 30cm (trinta), de material não compactado, 
incluída a parte superficial da camada anterior (2 a 5cm). As camadas após a compactação não terão a 
espessura maior que 20cm (vinte) em média.  

Todo e qualquer dano que venha ocorrer em algum elemento estrutural pelos equipamentos de 
escavação e reaterro será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo a mesma efetuar efetiva orientação 
e acompanhamento durante a execução de tais serviços. A CONTRATADA executará todo o movimento de 
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terra necessário e indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico. As 
áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, serão regularizadas de forma a permitir, 
sempre, fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais. 

Cuidados adicionais deverão ser tomados na compactação dos solos próximos ao muro de arrimo em 
pedra basáltica.  

 
 

3.2 TRANSPORTE E REMOÇÃO DE ENTULHO 
 
Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra deixando-a completamente desimpedida de 

todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos, atendendo, deste 
modo, a legislação municipal vigente no tocante a coleta seletiva de resíduos de construção civil. 

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes 
da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas. 

Durante a limpeza da obra, deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos 
provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente.  

A CONTRATADA deverá promover a suas custas toda recuperação da área destruída ou danificada no 
andamento da obra, incluindo a recomposição de camada vegetal ou pavimentação quando necessária. A 
recuperação é considerada como parte integrante da obra e deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO, sendo 
pré-requisito para liberação da medição. 

 
 

3.3 MURO DE ARRIMO EM PEDRA BASÁLTICA 
 
 
A CONTRATADA deverá rever a estabilidade do muro em pedra basáltica na sua totalidade. Nos locais 

onde esteja comprometida a sua resistência, as pedras serão retiradas e substituídas por outras de grandes 
dimensões (Tamanho mínimo recomendado - 0,60x0,50x0,40). As pedras serão de rocha sã e com faces 
planas assentadas de forma a apresentar uma amarração entre as mesmas, garantindo, assim, a estabilidade e 
firmeza do muro. 

Caso a CONTRATADA entenda ser necessário, poderá realizar o “rejuntamento” das pedras com 
argamassa de cimento e areia – traço 1:5. Recomenda-se que não sejam selados todos os vazios entre as 
pedras para que ocorra o escoamento da água proveniente do solo contido. 

O muro, nos locais onde forem necessários a reconstrução, é recomendado que a parede em pedras 
apresente um desaprumo de 2,5%, da base ao topo, no sentido do aterro.  

A CONTRATADA emitirá uma ART exclusivamente com relação aos serviços do muro de contenção em 
pedra basáltica. (Projeto, Execução e Restauração) 

 
 

4. SERVIÇOS EM CONCRETO ARMADO  
 
4.1 FORMAS 

 
Deverão ser executadas com lâminas de madeira compensada ou tábuas de madeira de boa qualidade, 

não podendo apresentar falhas ou irregularidades. Deverão reproduzir os alinhamentos e dimensões 
especificados no projeto, garantindo a estanqueidade e impedindo fugas de nata de cimento. Tanto as formas 
como seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações devido à ação das cargas 
atuantes e às variações de temperatura e umidade sejam desprezíveis. No caso de reaproveitamento as formas 
deverão ser devidamente limpas, atendendo às condições anteriores. As furações para passagem de 
tubulações, se necessárias, deverão ser previstas antes da concretagem. 
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4.2 CONCRETAGEM 

 
A execução de qualquer parte da estrutura quanto a sua resistência e estabilidade implica em total 

responsabilidade da contratada, a qual deverá locar a estrutura com todo o rigor, ficando responsável por 
qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível. Correrá por sua conta a demolição, bem como a reexecução 
dos serviços julgados imperfeitos pelos fiscais da Prefeitura. O serviço somente será liberado pelo fiscal após a 
desforma. A execução deverá obedecer ao seguinte:  

a) A concretagem, inteira ou em partes (de junta a junta), deverá ser sempre precedida por comunicado 
escrito aos fiscais da Prefeitura com 48h de antecedência, para que se proceda à prévia verificação das 
disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes;  

b) Todo o concreto deverá ser vibrado com vibrador mecânico, sendo o concreto usinado e com 
resistência mínima de 20MPa;  

c) A utilização do concreto somente será permitida dentro do prazo de validade especificado pelo 
fornecedor. Não será permitido o uso de concreto remisturado.  

d) Será recomendado o uso de espaçadores plásticos nas peças estruturais concretadas, a fim de 
garantir os recobrimentos exigidos em projeto.  

 

4.3 FUNDAÇÕES 

 
Deverão ser executadas furos a trado com diâmetro de 200 mm e profundidade média de 1,50 m, 

armadas com 4 barras de Ø8,00mm e 1,90 m de comprimento, estribos de Ø5,00mm a cada 15cm. As 
“esperas” passarão 40 cm para dentro das mãos francesas para “engastamento” e também das vigas de 
baldrame. O concreto utilizado deverá ser de 20 MPa.  

Os furos a trado serão executados a cada 2,5m de comprimento. Os blocos serão executados sobre 
cada furo a trado. Cada bloco apresentará as dimensões de 40x40x30cm, com esteira de aço Ø8,00mm a cada 
10cm. 

 
 

4.4 PILARES, BALDRAME E VIGAS DE AMARRAÇÃO 
 
As vigas baldrame serão executadas entre os blocos em concreto armado. Deverá ser executada uma 

viga de concreto de 20 Mpa (baldrame), com dimensões de 15x30 cm, armada com 4 barras de Ø8,00mm e 
estribos de Ø5,00mm a cada 15 cm conforme projeto. Deixar ferragem de “espera” sobre o baldrame para 
melhor ligação entre a viga e os pilares.  

Na lateral sobre o muro de contenção em pedra basáltica, serão executadas mãos francesas conforme 
projeto para amarração da estrutura do muro de fechamento lateral. As mãos francesas terão as seguintes 
dimensões - 15x30cm e serão armadas com aço Ø8,00mm. A ferragem da mão francesa deverá ser prolongada 
para dentro dos pilares para dar melhor amarração à estrutura. 

Sobre as paredes em tijolos cerâmicos e também de blocos em concreto, serão executadas vigas de 
amarração de 15x15cm armadas com aço Ø8,00mm e estribos de Ø5,00mm a cada 15cm. 

Os pilares serão em concreto de 20 MPa, com dimensões de 25x15 cm, armados com 4 barras de 
Ø8,00mm e estribos de Ø5,00mm a cada 15 cm conforme projeto. Poderão ser concretados após a execução 
do fechamento com as formas colocadas de modo que se obtenha alinhamento no lado externo do muro. No 
caso da concretagem dos pilares acontecerem antes do fechamento, deverão os blocos ser amarrados à 
estrutura com duas barras diâmetro de 4,2 mm, a cada duas fiadas (cabelos de anjo).  
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5. VEDAÇÃO, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 
 
Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, água e outros, deverão 

ser da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.  
Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a CONTRATADA, adotar providências para que 

todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse 
sentido será feita antes da aplicação do revestimento.  

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. As 
eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a 
aderência firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverão ser eliminadas as eflorescências através 
de escovamento a seco, antes do início da aplicação do revestimento.  

Todas as instalações hidráulicas e elétricas serão executadas antes do chapisco, evitando-se dessa 
forma, retoques no revestimento. As superfícies impróprias para base de revestimento (por exemplo, partes em 
madeira ou em ferro) deverão ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.). Qualquer 
camada de revestimento só poderá ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente firme. A aplicação de 
cada nova camada de revestimento exigirá a umidificação da anterior. 

 
 

5.1 ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS E DE CONCRETO 
 

A alvenaria de vedação em blocos cerâmicos utilizada na obra deverá apresentar dimensões nominais 
de 11,5x19x39cm, apresentando características técnicas enquadradas na especificação da NBR 7171.  

A FISCALIZAÇÃO aceitará tolerâncias dimensionais de ± 3mm; desvio de esquadro ≤ 3mm e 
empenamento ≤ 3mm. Para a execução de alvenaria de blocos cerâmicos e tijolos maciços deverão ser 
seguidas as indicações da NBR 8545 - Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos 
Cerâmicos. 

As fiadas serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 
10mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com 
ferramenta provida de ferro redondo. 

Para o assentamento dos blocos em concreto, cujas dimensões serão de 14x19x39cm, poderá ser 
utilizada argamassa pré-fabricada à base de Cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia de 
quartzo termotratada e aditivos. Na impossibilidade, poderá ser usada, a critério da FISCALIZAÇÃO, argamassa 
no traço 1:2:9 (de cimento, cal em pasta e areia média peneirada). Serão de responsabilidade da 
CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a perfeita execução dos 
serviços acima discriminados. 

Os blocos em concreto serão todos preenchidos com concreto utilizando de preferência pedrisco como 
agregado graúdo. Dentro de cada vazado, será posto uma barra de aço Ø 6,30mm. 

Os panos de parede de alvenaria deverão ser embutidos em pilaretes de concreto armado, em cintas 
de amarração de concreto armado e em baldrames de concreto armado.  

 

5.2 CHAPISCO 

  
Toda a alvenaria a ser revestida será “chapiscada” depois de convenientemente limpa e umedecida. O 

chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3.  
Serão “chapiscadas” também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e 

outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria. 
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5.3 EMBOÇO/REBOCO 
 
O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traço recomendado 

de 1:2:8. O emboço de cada pano de parede somente será iniciado após a completa pega das argamassas de 
alvenaria e chapisco.  

De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que 
servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas 
extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. 
Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com 
régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados 
os espaços. Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a 
aderência do reboco. 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto 
uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade na 
superfície. O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou 
borracha macia. Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do reboco externo não será iniciada ou, 
caso já o tenha sido, será interrompida. Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos 
externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos. 

 

5.4 GRADE METÁLICA  
 
O gradil será fixo e formado com barras verticais de aço carbono, com perfis cantoneiras 3/4”, soldados 

em barras cantoneiras. Distanciados a cada 2,0 m, serão instalados pontaletes de ferro perfil os quais servirão 
para dar sustentação ao gradil. Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda 
elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver ponto 
de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer 
outro contaminante. 

As grades terão altura de 65cm e serão instaladas sobre os fechamentos laterais em alvenaria do 
terreno. Também será instalada uma grade metálica com altura de 1,5m em todo o contorno do muro de 
contenção em blocos de concreto. 

 

6. IMPERMEABILIZAÇÃO  
 
Toda a estrutura de contenção em blocos de cimento preenchidos com concreto deverá receber a 

camada de impermeabilização antes de receber o reboco. 
A superfície a receber o sistema impermeabilizante, deverá estar seca e isenta de poeira, óleos, graxas, 

desmoldantes, agregados não aderidos, ou mesmo aderidos e pontiagudos. 
Manter a superfície sempre molhada durante toda a aplicação, sem deixar excesso de água. 
Em superfícies verticais (paredes) o impermeabilizante poderá ser aplicado com uma brocha (trincha) 

de nylon ou semelhantes. Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos cruzadas. 
Durante a aplicação, o produto deverá ser mexido a cada 5 minutos, para evitar decantação do produto. 
Não aplicar o impermeabilizante em superfícies com temperaturas elevadas. Caso a aplicação seja 

necessária, é aconselhável faze-lo depois das 16 horas e manter o local úmido no dia seguinte, usando brocha 
(trincha) com água para umedecimento ou se possível molhar com mangueira de forma “chuveirinho”.  

Secagem entre demãos: 6 horas. Secagem total após a última demão: 48 horas. 
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7. PINTURA E ACABAMENTOS  
 

A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície tornando-a limpa, seca, lisa, 
isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando 
exagerada. Antes da realização da pintura ou aplicação da textura é obrigatória a realização de um teste de 
coloração, utilizando a base com a cor selecionada pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser preparada uma amostra 
de cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m no próprio local a que se destina, para aprovação da 
FISCALIZAÇÃO.  

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se 
especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do 
fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou 
marcas de pincéis.  

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições 
visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as áreas que não se 
encontrem bem niveladas e aprumadas. 

Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 
destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. As superfícies e peças deverão ser 
protegidas e isoladas com tiras de papel, pano ou outros materiais e os salpicos deverão ser removidos, 
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a 
perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar pintura com textura de rolo acrílica sobre os muros de 
contenção. 

Toda a superfície que receber pintura deverá receber uma demão de selador, facilitando a aderência 
das camadas de tintas posteriores.  

 
 

8. PAVIMENTAÇÃO  
 

8.1 CALÇADAS 

 
As calçadas deverão ser previamente capinadas, aterradas com material de 1ª qualidade e fortemente 

apiloadas com compactador mecânico tipo sapo ou manualmente, de modo a construir uma superfície firme e 
de resistência uniforme.  

Para as juntas de dilatação, segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser 
empregadas ripas de madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento, ficando cravadas na base 
e dispostas transversalmente às guias, espaçadas de no máximo 1,50 m. Após a concretagem, as ripas ficam 
incorporadas no concreto, porém aparentes na superfície do passeio.  

O lastro dos calçamentos é constituído por pedra britada com espessura de 7 cm. Será executado 
calçada em concreto, com tela armada, FCK=15Mpa, 7cm de espessura, traço 1:3:5, com preparo mecânico.  

O acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira. Com uma colher de pedreiro, 
enchem-se as falhas existentes junto às fôrmas ou removem-se os excessos. 

A superfície concretada deve ser mantida continuamente úmida por um período mínimo de 3 dias até 
que se proceda a cura do local. 

A calçada deverá apresentar caimento adequado para o lado da rua. Geralmente de 1 a 2% de 
inclinação. A declividade longitudinal seguirá a da rua existente ou a inclinação de projeto. 

Próximo à servidão de acesso ao CEIM, deverá ser executado a calçada rebaixada para acesso de 
veículos e também de pessoa com mobilidade reduzida conforme NBR 9050. 
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O piso diferenciado tátil de alerta / direcional será pré-moldado em concreto para áreas externas, em 
cor contrastante com a do piso adjacente, por exemplo, em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro, 
etc.): piso amarelo ou azul.  

As placas cimentícias podotátil - ALERTA - serão de procedência conhecida e idônea, textura 
homogênea, compactas, suficientemente resistentes para o fim a que se destinam. Deverão apresentar arestas 
vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.  

 
Referência:  
 Piso Podotátil "Alerta", conforme indicação do Projeto Arquitetônico e Detalhamentos, em placas 

cimentícias de 30x30cm, espessura de 30mm, absorção máxima de água de 6%, na cor 
VERMELHA em conformidade com as normas NBR 9778 e NBR 9050; ou EQUIVALENTE, desde 
que com autorização da FISCALIZAÇÃO. 
 

Assentamento diretamente sobre a calçada em concreto desempenado com argamassa colante de 
aderência adequada ao substrato. Nivelar a superfície das placas com o piso adjacente (cimento 
desempenado). 

As demais placas da calçada serão de material cimentício ou equivalente. A escolha do modelo será 
previamente aprovada pela fiscalização.  

O material deverá apresentar espessura mínima de 30mm, sendo as demais dimensões recomendadas 
- 30x30cm. Serão assentadas diretamente sobre a calçada em concreto desempenado com argamassa de 
aderência adequada ao substrato. 

 

 
8.2 BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS – “PAVER” 
 
Os blocos e meio-fio de concreto intertravados serão de procedência conhecida e idônea, com textura 

homogênea, compactos e resistência à compressão adequada à finalidade a que se destinam. Deverão 
apresentar arestas vivas, faces planas e dimensões perfeitamente regulares. Os blocos de concreto 
intertravados devem ter resistência de 35 Mpa, aos 28 dias, para tráfego leve a moderado e, mínimo de 50 
Mpa, aos 28 dias, para tráfego pesado. 

Nas peças que necessitem de corte devem ser usadas a guilhotina ou outra ferramenta que propicie o 
corte regular das peças. 

As operações de assentamento dos blocos de concreto somente poderão ter início após a conclusão 
dos serviços de drenagem e preparo das camadas subjacentes especificadas pelo projeto, executadas de 
acordo com as respectivas especificações. Os blocos de concreto serão assentados normalmente sobre uma 
camada de material granular inerte (pó de pedra ou preferencialmente areia grossa), com espessura mínima de 
5cm.  

O arremate da pavimentação de lajotas articuladas com os bueiros e poços de inspeção será objeto de 
estudo especial por parte do CONSTRUTOR.  

O rejuntamento dos blocos de concreto será executado com as juntas apresentando espessura entre 5 
e 10 mm, salvo nos arremates. No caso de blocos assentados sobre coxim de areia ou pó de pedra, após o 
assentamento será espalhada uma camada de areia grossa ou pó de pedra, e com ela serão preenchidas as 
juntas dos blocos.  

Depois de varrido e removido o excesso de areia ou pó de pedra, o pavimento deverá ser comprimido.  
Deve-se ter cuidado com a compactação para que não seja aplicada potência excessiva no 

equipamento, de modo a não causar danos na calçada. Caso haja quebra de algum bloco, o mesmo deve ser 
retirado e substituído. A compactação deve ser feita em várias direções, garantindo-se, assim, a não formação 
de degraus. 

Após a compressão, as juntas dos blocos serão novamente preenchidas e o excesso convenientemente 
retirado. 
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As dimensões das peças serão as seguintes: 
 Largura mínima: 100 mm (tolerância de 3,0 mm);  
 Comprimento máximo: 200 mm (tolerância de 3,0 mm);  
 Espessura mínima: 80 mm (tolerância de 5,0 mm). 

 

9. ESQUADRIAS  
 
Portões formados por perfis metálicos composto de quadros estruturais e requadros para fixação das 

barras de fechamento, pintado com tinta esmalte. 
Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em cordões 

corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, 
devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante. 

Os portões serão pintados com tinta esmalte de acordo com a cor requisitada pela FISCALIZAÇÃO. 
Os corrimãos serão metálicos. As suas dimensões e modos de fixação serão de acordo com as normas 

do CBMSC e também de acessibilidade.  
Serão pintados com tinta esmalte na cor branca. 
 
 

10. ELÉTRICA  
 
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e 

caixas de passagem. A fiação deverá ser de acordo com a potência do equipamento instalado e dentro da 
norma ABNT regulamentadora. 

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

acionamento automático através de relês fotossensíveis e disjuntor exclusivo posicionado no bloco da 
secretaria. 

 
 

11. HIDRÁULICA E DRENAGEM  
 

Para execução do dreno de contorno ao muro de contenção em blocos de concreto, deverá ser utilizado 
tubos específicos para captação de águas pluviais (Tubulação corrugada - PEAD) com 100 mm de diâmetro, 
assentados e envolvidos em colchão de brita nº 2 revestidos com manta bidin. 

As caixas de captação/passagem serão em alvenaria de blocos com fundo em concreto (esp: 5cm) e 
possuírem tampa com grelha.   

As caixas serão locadas nos pontos onde haverá grande concentração de água, em encontros de 
tubulações, mudanças de direção, etc.  
 As dimensões das caixas de captação/passagem estão de acordo com projeto de acesso. 

 A interligação das caixas de passagem/captação do acesso de veículos e estacionamento será 
realizado através de tubulação em concreto de diâmetro 300mm. 

Para ligação da caixa de captação/passagem do sistema de drenagem, será através de tubo de PVC 
150 mm. A água que escoar para dentro da calha em meia cana, será conduzido por baixo da calçada em 
direção a rua. 

As calhas serão constituídas de estrutura em concreto, assentadas sobre o piso conforme projeto. 
Deverão apresentar o mesmo caimento da calçada.  

 
12. SERVIÇOS DIVERSOS 

 
12.1 SOLEIRAS EM GRANITO  
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A CONTRATADA deverá fornecer e instalar soleiras de granito cinza andorinha com espessura mínima 

de 2 cm e largura mínima de 15cm. O material deverá ser de acabamento polido. 
Deverá ser assentada com argamassa colante de resistência adequada ao substrato que será aderido. 
As soleiras serão instaladas sobre as paredes da rampa de acesso ao CEIM com leve inclinação para o 

jardim.   
 

12.2 PLANTIO DE GRAMA  
 
Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos os obstáculos 

que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo deverá receber adubação. 
Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalação 
devera ser utilizada linha de nylon ou barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de 
grama. Os tapetes quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de 
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa 
qualidade, e toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês. 

A grama será instala em todo o terreno onde não apresentar outro tipo de pavimentação – blocos 
intertravados, calçada desempenada, granitina, etc. 

Modelo de Referência: grama Esmeralda ou Batatais 
 

12.3 PARQUE INFANTIL  
  

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

 Anterior à aplicação do fundo anticorrosivo, deve-se eliminar pontos de solda e rebarbas a fim de 
garantir uma aplicação uniforme e eficiente do acabamento e da segurança na posterior utilização do 
equipamento. Os assentos do equipamento deverão ser em chapa maciça de madeira de lei, de alta densidade, 
enceradas. Para fixação junto à estrutura metálica dever-se-á utilizar sistema de cantoneiras metálicas e 
parafusos. Deve-se atentar para vedação e acabamento sobre a furação dos parafusos, como medida de 
segurança para a utilização do equipamento.  
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FOTO 01, 02, 03 e 04 – Modelo dos equipamentos do parque infantil 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Prefeitura do Município de Lages 
 

Secretaria de Educação 

Prefeito: Antônio Ceron 
Secretária: Ivana Michaltchuk 

Carlos Eduardo Dalmina CREA/SC 136034-1 
Email : obras@educacaolages.sc.gov.br.sc.gov.br 

 

 

 

 

13. LIMPEZA DA OBRA 
 

Após a conclusão da obra, o canteiro deverá ser totalmente desmobilizado, os entulhos retirados e a 
obra limpa para a vistoria de uma comissão de recebimento. 

 

14. SEGURANÇA  

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

deverá ser fornecido pela CONTRATATA. 

15. OBRIGRAÇÕES DA CONTRATADA 

15. 1 APRESENTAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS 

Os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas técnicas pertinentes e 

conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes informações: 

 Identificação do CONTRATANTE que assumirá a edificação; identificação da CONTRATADA e do 

autor do projeto: nome, registro profissional e assinatura; 

 identificação da edificação: nome e localização geográfica;  

 identificação do projeto: etapa de projeto, especialidade/ área técnica, codificação; identificação do 

documento: título, data da emissão e número de revisão; demais dados pertinentes. 

A CONTRATADA deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em obediência a eventuais 

padrões previamente definidos pelo CONTRATANTE. A entrega final dos desenhos e documentos de projeto 

deverá ser realizada em formato de arquivo *.dwg, do software Autocad, ou equivalente, em discos óticos (CD 

ROM), acompanhados de uma cópia em papel. 

15.2 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

Caberá à CONTRATADA adotar todas as medidas relativas à Engenharia de Segurança, Higiene e 
Medicina do Trabalho, fornecendo às suas custas todos os equipamentos de proteção individual (EPI) visando à 
prevenção de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra. 

A CONTRATADA deverá implantar em torno dos locais onde os serviços estiverem sendo executados 
os elementos de sinalização e proteção atendendo as Normas Regulamentadoras – NR, relativas à engenharia 
de segurança e medicina do trabalho, às exigências de proteção contra incêndio e de primeiros socorros, de 
forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes, sem prejuízo dos serviços em andamento. 

A CONTRATADA fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos 
pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: 

 
 capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, 

botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e 
obras em execução. Também deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção 
Coletiva (EPC). 
 

A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro 
de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e 
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 



  

 

 

 

Prefeitura do Município de Lages 
 

Secretaria de Educação 

Prefeito: Antônio Ceron 
Secretária: Ivana Michaltchuk 

Carlos Eduardo Dalmina CREA/SC 136034-1 
Email : obras@educacaolages.sc.gov.br.sc.gov.br 

 

 

 

 

A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de 
pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de 
equipamentos de combate a incêndio. 

A CONTRATADA manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada 
de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor.  

Caberá à CONTRATADA comunicar à FISCALIZAÇÃO e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade 
competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a 
execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio. 

Cumprirá à CONTRATADA manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado 
para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 18. 

Caberá à CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas, 
equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de 
serviço. 

O CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o 
cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos 
de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos 
trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e 
saúde no trabalho. 

 

15.3 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a CONTRATADA 
responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo 
efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 
independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE. 

A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos 
praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a 
CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços 
executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor. 

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou 
imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por 
meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, 
em dívida líquida e certa da CONTRATADA. 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou 
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários 
e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, 
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por 
quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e 
acréscimos de mora. 

 

15.4 FISCALIZAÇÃO  

A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 
FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às 
solicitações que lhe forem efetuadas. 

Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos, memoriais, 
especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser 
invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras. 
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A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de correspondência 
oficial e anotações ou registros na Caderneta de Ocorrências. 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras 
efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa 
correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE. 

A Caderneta de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, será 
destinada ao registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de 
projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho 
adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de 
execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela CONTRATADA e 
FISCALIZAÇÃO. 

A FISCALIZAÇÃO deverá exigir relatórios diários de execução dos serviços e obras (Diário de Obra), 
com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, contendo o registro de fatos normais do 
andamento dos serviços, como: entrada e saída de equipamentos, serviços em andamento, efetivo de pessoal, 
condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas subcontratadas. 

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

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

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

 Recusar serviços executados em desacordo com as especificações técnicas; 

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

trabalhos e ou equipamentos da contratada são comprovadamente ineficientes ou inadequados 

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

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

 

15.5 MEDIÇÃO E RECEBIMENTO 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras 
efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa 
correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE. 

A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar 
rigorosamente as planilhas de orçamento, inclusive critérios de medição e pagamento. 

O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas 
medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas as condições estabelecidas no contrato. 

O Recebimento dos serviços e obras executados pela CONTRATADA será efetivado em duas etapas 
sucessivas: 

 
 Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da CONTRATADA, 

mediante uma vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO e/ou Comissão de Recebimento de Obras 
e Serviços, será efetuado o Recebimento Provisório; 

 Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas as 
correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como 
estabelecido o prazo para a execução dos ajustes; 

 Na segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial da 
CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO e/ou Comissão de 
Recebimento de Obras e Serviços, será realizado o Recebimento Definitivo; 
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Dentro do prazo legal estipulado pelo edital de licitação, conforme cronograma físico-financeiro, o 
período da primeira medição conta a partir da ordem de início dos serviços até o final do mês em questão. Para 
as medições subsequentes, os períodos serão mensais, exceto a medição final, que obedece ao término do 
prazo legal. 

 

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

De execução: Em até 240 dias a contar da data da assinatura da ordem de serviço; 

De entrega/recebimento:  

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

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

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

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

Do contrato: De 360 dias, a contar da data da sua assinatura; 

Local de entrega: Secretaria da Educação. 

 
 

15.6 DEMAIS OBRIGAÇÕES 

 
 Fornecimento de máquinas e equipamentos a seus empregados para uso na execução dos 

serviços, conforme especificações técnicas; 

 Responsabilizar-se por maquinário, carga e transporte de material, bem como sobre todos os 

serviços de escavação necessários a conclusão dos serviços contratados; 

 A CONTRATADA deve se responsabilizar pelo fornecimento de todo material necessário a 

construção do muro, bem como o transporte deste material; 

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

responsabilidade da contratada; 

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

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

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

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

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

merecedor dessa medida pela Secretaria da Educação; 

 Outras obrigações constantes em dispositivos legais. 
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