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1. RESUMO 
 

As especificações destinam-se a estabelecer as diretrizes básicas e fixar as 

características técnicas a serem observadas para a execução dos serviços civis da 

obra referida. Estas especificações são partes integrantes dos Projetos e da 

Planilha Orçamentária. 

O Manual “Obras Públicas”, do TCU, estabelece: 

“Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 

serviços e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela 

fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as 

modificações expressa e previamente aprovadas pelo contratante. 

“A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos 

elaborados pelo contratado, onde estão registrados os levantamentos, 

cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação das 

quantidades dos serviços efetivamente executados. 

“A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na 

medição deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas 

ao contrato, inclusive critérios de medição e pagamento.” 

As exigências propostas neste Memorial são mínimas que devem reger cada 

caso, devendo prevalecer as normas técnicas e as recomendações do fabricante. 

Nos casos em que as normas forem omissas ou conflitantes, serão adotadas as 

soluções que forem tecnicamente mais adequadas, cabendo aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

 
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A CONTRATADA deverá proceder a minucioso exame no local da obra, nas 

pranchas de projetos existentes, especificações, memoriais e demais elementos 

constantes da documentação, de modo a verificar as condições, medidas, 

quantidades e técnicas necessárias ao desenvolvimento dos serviços. 

Qualquer eventual omissão do presente Memorial, não justificará a não 

execução ou o não fornecimento de material ou serviço que implique na conclusão, 

dentro da boa técnica, conforme preconizado em normas, dos serviços 

relacionados. 

Os materiais a serem empregados, deverão ser de primeira qualidade, novos, 



devendo obedecer às normas e especificações deste Memorial, da ABNT e 

recomendações e prescrições dos fabricantes. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da 

CONTRATADA a apresentação de Notas Fiscais de compra de materiais para a 

obra em referência, a fim de averiguar a veracidade do material especificado. 

Qualquer substituição de material ou produto especificado, só poderá ser 

proposta por motivo relevante, de força maior, como inexistência no mercado, 

prazos de entrega incompatíveis com o prazo da obra, etc. A proposta de 

substituição de material deverá ser feita por escrito, contendo os esclarecimentos 

necessários sobre esses motivos, bem como especificações do novo produto, 

devendo ser encaminhado à FISCALIZAÇÃO, que, após análise, deverá apresentar 

parecer conclusivo. 

Qualquer serviço omisso, no presente Memorial, porém identificado nos 

desenhos e anexos, deverá ser analisado pela FISCALIZAÇÃO, seguindo os 

preceitos de boa técnica e, em caso de dúvida, de acordo com a sua orientação, a 

fim de que possa ser executado conforme orçamento previsto em contrato. 

A CONTRATADA deverá respeitar integralmente as especificações das plantas, 

planilhas e do presente Memorial. 

Se, porventura, alguns materiais ou equipamentos indicados no projeto não 

estiverem claramente especificados, deve-se subentendê-los que são de primeira 

qualidade, de fabricantes tradicionais, aprovados por órgão regulamentador ou 

normativo, nacional, e com garantia de sua utilização. 

Não serão aceitos serviços em desacordo com o projeto, Normas vigentes e com 

a melhor técnica de construção. Quaisquer problemas técnicos com relação a 

materiais ou fornecedores devem ser levados ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO, 

que indicará procedimentos para solucioná-lo. Eventuais reparos, manutenção 

inicial e serviços em desacordo, quer seja da própria CONTRATADA, ou de seus 

terceiros e de fornecedores, deverão ser corrigidos de imediato, a expensas da 

CONTRATADA. 

Quando da necessidade de complementação ou elaboração de qualquer projeto 

executivo necessário para o presente objeto, o mesmo deverá ser fornecido pela 

CONTRATADA, às suas expensas. Os projetos serão submetidos à análise da 

FISCALIZAÇÃO, que deverá aprová-los. Para aprovação deverá ser fornecida duas 

cópias do projeto em papel, juntamente com a ART e uma cópia em mídia (CD ou 

DVD) em AUTOCAD 2004 ou superior. As modificações executadas até o final da 



obra deverão ser cadastradas ou alteradas pela CONTRATADA, e apontadas no "as 

built", que obrigatoriamente será entregue a FISCALIZAÇÃO. 

Nos casos em que este Memorial especifica a necessidade de elaboração pela 

CONTRATADA de projetos de fabricação e ou detalhamento, tais projetos deverão 

ser apresentados levando em conta a programação dos trabalhos, bem como o 

tempo necessário para estudos, aprovação e eventuais ajustes, adequando-se ao 

cronograma de obra, para que o prazo de execução não seja alterado. A execução, 

bem como novos projetos, projetos complementares, alterações, cadastramentos, 

etc. deverão ser registrados no CAU ou CREA, através de RRT/ART específica a 

cada caso. 

Deverão ser observadas as boas práticas/técnicas da construção civil em 

relação à estética, higiene, segurança e acabamento, com integral responsabilidade 

nos termos do Código Civil Brasileiro. 

Todos os serviços serão, obrigatoriamente, executados por profissionais 

especializados e em total concordância com as prescrições das normas da ABNT e 

NR18, principalmente no que se refere à técnica e segurança do trabalho, bem 

como atender, no que for cabível, a Lei Nº 6514, de 22 de dezembro de 1977 

(Segurança e Medicina do Trabalho) e as Normas Regulamentadoras (NR’s) 

aprovadas pela Portaria Nº 3214, de 8 de junho de 1978. 

Os funcionários deverão utilizar todos os “EPI’s - Equipamentos de Proteções 

Individuais” e “EPC’s – Equipamento de Proteção Coletiva”, apropriados para cada 

tipo de serviço. A CONTRATADA deverá providenciar a sinalização e o isolamento 

das áreas onde estarão sendo executados os serviços, de modo a reduzir os riscos 

de danos físicos a terceiros. Serão de responsabilidade da CONTRATADA o 

ressarcimento dos danos causados a terceiros, decorrentes da falta de sinalização, 

isolamento de área, não utilização de equipamentos de segurança, e outros 

pertinentes à execução da obra. 

Qualquer subcontratação de serviço deverá ser previamente analisada para 

possível aprovação pela FISCALIZAÇÃO. A SUBCONTRATADA deverá fornecer 

ART em separado da ART de execução total da obra, tendo como contratante a 

CONTRATADA. A CONTRATADA deverá fornecer cópia da ART da 

SUBCONTRATADA e cópia do contrato celebrado entre as partes para fins de 

arquivamento. 

A CONTRATADA deverá manter, permanentemente, no local da obra, preposto 



que a represente em todos os atos referentes à execução das obras e do contrato. 

A CONTRATADA não poderá suprimir, alterar ou acrescentar qualquer tipo de 

serviço ou material específico sem a autorização emitida pela FISCALIZAÇÃO. 

Em caso de dúvida de interpretação ou de julgamento de um determinado 

aspecto construtivo, ou de acabamento com vistas à aferição da qualidade do 

trabalho executado, prevalecerá o ponto de vista da FISCALIZAÇÃO. 

 

3. DAS RESPONSABILIDADES 

Fica reservado ao CONTRATANTE, neste ato representado pela 

FISCALIZAÇÃO, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso 

singular e porventura omisso neste Memorial, nos projetos fornecidos e a serem 

elaborados, nos demais documentos técnicos, e que não seja definido em outros 

documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou os projetos ou 

outros elementos fornecidos. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das especificações 

técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, 

especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes ou outros 

documentos anexos ao processo licitatório. 

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirá a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às 

obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade 

com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, 

no Município, Estado e na União. 

É da máxima importância, que o Responsável Técnico promova um trabalho de 

equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais 

envolvidos na obra, durante todas as fases de organização e construção, bem como 

com o pessoal de equipamento e instalação, e com usuários das obras. A 

coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da 

previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não 

atendam à melhor técnica preconizada para os serviços objeto da licitação. Caso 

haja discrepâncias, deverão ser comunicadas com a devida antecedência à 

FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações necessárias. No caso de 



discrepâncias ou falta de especificações de marcas e modelos de materiais, 

equipamentos, serviços, acabamentos, etc, deverá sempre ser observado que estes 

itens deverão ser de qualidade extra, e que as escolhas deverão sempre ser 

aprovadas antecipadamente pela FISCALIZAÇÃO. 

Os projetos, planilhas e os memoriais descritivos destinam-se à descrição da 

execução do objeto da contratação completamente acabado, em perfeito 

funcionamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares 

entre si, e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se 

constasse em todos os demais. A CONTRATADA aceita e concorda que o objeto 

dos documentos contratuais, deverá ser concluído em todos os detalhes ainda que 

cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado. 

A CONTRATADA deverá efetuar todas as correções, interpretações e 

compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término das obras e dos 

serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO. 

 

4. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado, o 

qual será doravante, aqui designado FISCALIZAÇÃO. 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e 

capaz de proporcionar serviços técnicos de qualidade e de acabamento esmerado, 

em número compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e 

financeiro proposto seja cumprido à risca. 

 

5. DOS MATERIAIS 

A não ser quando especificado em contrário, os materiais serão todos nacionais, 

de primeira qualidade e obedecerão as normas e condições da ABNT.  

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente 

memorial. A expressão ''de primeira qualidade'', quando citada, tem nas presentes 

especificações, o sentido que lhe, usualmente dado no comércio, indica quando 

existirem diferentes graduações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de 

qualidade superior. É vedado à empreiteira manter no canteiro de obras quaisquer 

materiais que não satisfaçam às condições destas especificações. Na falta de algum 

produto especificado no mesmo deverá ser substituído por outro de igual ou 

superior qualidade comprovada e comunicado a fiscalização. 



 

6. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 

6.1 LIMPEZA DO GINÁSIO 
 

Limpeza interna completa do ginásio e retirada de pássaros mortos e fezes de 

pássaros. A respectiva limpeza poderá ser realizada em parte no inicio da obra e o 

restante executado ao final da obra juntamente com a limpeza final. 

 

6.2 FECHAMENTO DAS ABERTURAS 
 

Considera-se o fechamento do ginásio, como as atividades necessárias para 

fechar todas as aberturas que permitem entrada de pássaros e de água para dentro 

do  ginásio 

 
6.2.1 FECHAMENTO DAS ABAS DOS TELHADOS 

 

Deverão ser vedados com chapas metálicas os espaços abertos entre as telhas 

de zinco e caibros e demais espaços abertos para impossibilitar o acesso de aves. 

Serão retiradas as chapas existentes e colocadas novas chapas. As chapas de aço 

deverão ser parafusadas ou soldadas na estrutura metálica existente. 

 
6.2.2 SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS LATERAIS 
 

Substituição dos vidros comuns quebrados nas janelas laterais do ginásio, além 

da instalação das telas metálicas das janelas, nos moldes existentes, onde estão 

faltando. 

Somente serão aceitos vidros isentos de trincas, ondulações, bolhas, riscos e 

outros defeitos. 

 
6.2.3 SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS ACRÍLICOS 

 

Substituição dos vidros acrilicos amarelos das janelas por policarbonato 6 mm. 

Serão substituidos todos os vidros acrilicos pelo policarbonato, que deverá ter 

dimensões conforme os caixilhos existentes, e deverá ser bem fixado. 

Os caixinhos metálicos deverão ser pintados na mesma cor das demais 

estruturas metálicas. 



 
 

6.2.4 CONSERTO DO TELHADO DA COBERTURA 
 

Substituição de telhas metálicas de aluzinco danificadas e também colar manta 

asfáltica em áreas críticas do telhado onde há goteiras. Os locais onde serão 

trocadas as telhas deverão ser indicados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

6.3 RESTAURAÇÃO DO PISOS  
 

Substituição dos pisos de parquet danificados por peças novas de mesma 

dimensão e espessura, além de lixar e pintar todo parquet existente. Estes pisos 

deverão ser fixados através pregos específicos e argamassa. O novo piso deverá 

estar totalmente plano e nivelado com o piso existente. Toda a quadra receberá 

nova pintura e nova demarcação nas modalidades esportivas. As cores deverão ser 

aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Substituição de piso frio na entrada do ginásio e nas duas laterais, conforme 

demonstrado nos projetos.  

O piso das laterais e entrada deverá ser revestido com piso cerâmico PI-5 (alto 

tráfego), antiderrapante. Antes da colocação do piso, deverá ser apresentada a 

fiscalização da CONTRATATE amostra do piso, para a confirmação da cor do piso a 

ser adquirido. Antes do assentamento do piso deverá ser feita avaliação, e se 

necessária a regularização: contra-piso de argamassa no traço 1:3. 

 
6.4 REFORMA DOS BANHEIROS 
 

6.4.1 PISO 
 

 Substituição total do piso dos dois banheiros. O piso deverá ser revestido 

com piso cerâmico PI-5 (alto tráfego), antiderrapante. Antes da colocação do piso, 

deverá ser apresentada a fiscalização da CONTRATATE amostra do piso, para a 

confirmação da cor do piso a ser adquirido. Antes do assentamento do piso deverá 

ser feita avaliação, e se necessária a regularização com contra-piso de argamassa 

no traço 1:3. Para o piso deverá ser previsto leve caimento para ralos e/ou caixas 

sifonadas. 

 
6.4.2 AZULEJO DAS PAREDES 

 



Substituição total do azulejo das paredes, até a altura atualmente existente. Os 

revestimentos cerâmicos serão executados com cuidado especial por ladrilheiros 

peritos em serviços esmerados e duráveis. Serão rejeitadas as peças que 

denotarem empenho e desbitolagem. A cerâmica utilizada será de 1ª qualidade, na 

cor branca, assentada com argamassa colante aplicada com desempenadeira 

dentada e rejuntada na cor a ser determinada pela FISCALIZAÇÃO e com a 

espessura recomendada pelo fabricante. 

  

6.4.3 VASOS SANITÁRIOS 
 

Substituição de 6 unidades de vasos sanitários por 6 novos vasos sanitários tipo 

sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico 

BRANCO. 

 

6.4.4 PIAS 
 

Lixamento da pia de concreto e pintura, além da troca das torneiras. As novas 

torneiras deverão ser do tipo metal cromado padrão popular. A cor da pintura deve 

ser determinada pela fiscalização. Deverá também ser providenciada a limpeza das 

cubas. 

 
 

6.4.5 CHUVEIROS 
 

Troca e instalação de 6 chuveiros, modelo comum de plástico com 3 

temperaturas. 

 
 

6.4.6 PORTAS 
 

Serão trocadas todas as portas de madeira internas dos banheiros por novas 

portas. As novas portas serão em madeira compensada lisa para pintura, incluindo 

kit completo de porta. Todas as portas deverão ser pintadas, com duas demãos. 

Será trocada também as duas portas de ferro na entrada dos dois banheiros. As 

novas portas serão metálicas incluindo kit de porta completo e também pintura 

esmalte alto brilho. 

 

6.4.7 RESERVATÓRIO DE ÁGUA 



 

Deverá ser instalada nova caixa de água, capacidade 1000l, substituindo as 

duas caixas de água antigas. Para a ligação hidráulica desta, poderá ser utilizado a 

canalização existente. Caso a canalização não seja suficiente a CONTRATADA 

deverá fornecer a complementação. 

 
6.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Para a execução deste projeto deverão sempre ser observadas as orientações 

contidas na NBR 5410: 2005; NBR 5419: 2001; GEDs da empresa concessionária 

local e normas CRT.  

Deverá ser fornecido pela CONTRATADA o projeto elétrico executivo. 

Para o projeto executivo, deverá ser obedecida as diretrizes contidas no projeto 

básico. O Projeto a ser fonecido pela CONTRATADA deverá fornecer todas a 

informações técnicas necessárias, tais como: Descrição da entrada de serviço de 

energia elétrica; Especificação da tensão de fornecimento, seção dos condutores 

(mm2), caixas de passagem, etc.; Especificação do centro(s) de medição; 

Especificação da proteção geral (tensão, corrente nominal e capacidade de 

interrupção); Especificação do sistema de aterramento; Especificação da carga 

instalada na unidade consumidora e total da edificação; Cálculo da demanda; 

Cálculo de queda de tensão; Cálculo das correntes de curto-circuito no ponto de 

instalação de proteção geral; Cálculo de todos os circuitos conforme projeto básico; 

Diagrama de circuitos; Especificação de materiais e equipamentos utilizados na 

entrada de serviço; N.º do documento de Responsabilidade Técnica. 

Serão removidos todos os cabos, eletrodutos e equipamentos elétricos 

existentes, exceto os eletrodutos e cabos elétricos utilizados para as lâmpadas de 

emergência, os quais serão MANTIDOS e ligados a nova rede elétrica. Também 

serão reaproveitados na nova instalação 7 refletores da antiga instalação. 

Para a iluminação de emergência será mantido um circuito único e específico 

interligando todas as lâmpadas, dotado de dispositivo de proteção. O circuito de 

emergência será ligado no QD 2, podendo ser reaproveitado um disjuntor da antiga 

instalação para este circuito. 

Todo material retirado das antigas instalações deverá ser estocado e devolvido 

em iguais condições à prefeitura para sua reutilização. 

Buchas, arruelas, caps, adaptadores, cruzetas, reduções, niples, tês, joelhos, 



curvas, braçadeiras e outros acessórios, serão da linha e da mesma fabricação dos 

eletrodutos, e outros elementos que se completam, respectivamente. Todos estes 

dispositivos mesmo que não constantes no orçamento, mas se necessários para a 

execução do projeto, devem ser fornecidos pela CONTRATADA. 

 
6.5.1 ALIMENTAÇÃO 

 

O circuito de alimentação será instalado através de poste de luz e medidor 

padrão imbutido em quadro metálico para proteção do medidor. Todos estes no 

padrão RGE. Este deverá ser instalado na parede lateral do ginásio e será ligado ao 

quadro geral 1 atravessando a parede de alvenaria com eletrodutos rígidos de PVC 

aparente. 

 

6.5.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
 

Os quadros de distribuição serão em chapa de aço tipo de sobrepor com trinco e 

fechadura, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento 

trifasico e neutro. Os disjuntores serão do tipo DIN e terão capacidade conforme 

projeto elétrico. 

Os circuitos devem ser identificados e nomeados, com indicação da potência. 

 

6.5.3 ATERRAMENTO 
 

O aterramento do QD será realizado através de hastes de cobre tipo copperweld 

diãmetro 20mm x 2,4 m e conector enterrados verticalmente no solo. Na haste deve 

ser instalada uma caixa de inspeção, segundo determinado pelas normas técnicas 

do concessionário. 

 

6.5.4 CONDUTORES 
 

Serão cabos de cobre antichamas com isolamento em 70º de 0,60/1,0kV com 

seção indicada no projeto, utilizadas nas ligações entre a alimentação e o quadro de 

distribuição principal e na ligação entre os demais quadros. Para os circuitos poderá 

ser utilizado cabos de cobre com isolamento em PVC 70º de 450/750V com seção 

indicada no projeto.  

Quando não indicada no projeto a seção, deverá ser utilizada seção de 1,5mm². 



Os condutores deverão ser do tipo BWF e possuir gravados em toda sua 

extensão as especificações de nome do fabricante, bitola, isolação, temperatura e 

certificado do INMETRO. 

Todas as emendas dos condutores serão feitas nas caixas, não sendo permitida 

em hipótese alguma, emendas dentro dos eletrodutos. 

O critério das cores, fases, neutro, retorno e proteção deverá ser conforme NBR 

5410:2005. 

Os condutores só devem ser enfiados depois de completada a rede de 

eletrodutos e concluídos todos os serviços de construção que os possam danificar. 

A enfiação só deve ser iniciada após a tubulação estar perfeitamente limpa e seca. 

 

6.5.5 ELETRODUTOS 

 

Deverão ser empregados tubos próprios para proteção de condutores elétricos, 

eletrodutos rígidos roscáveis de PVC aparentes, conforme diâmetros indicados no 

projeto. Quando não especificado, o diâmetro utilizado será de ¾”. Os eletrodutos 

deverão ser fixados com braçadeira tipo cunha, de maneira que os eletrodutos 

fiquem bem fixos e sem envergaduras. 

Todas as curvas, emendas de eletrodutos e ligação de eletrodutos com 

conduletes e caixas deverão ser feitas de acordo com a norma NBR 5410: 2005,  

utilizando as luvas e demais dispositivos necessários para a adequada instalação. É 

responsabilidade da empresa fornecer os materiais e toda a instalação de maneira 

adequada e técnica de acordo com o projeto fornecido. Na fixação de eletrodutos 

em caixas metálicas, será obrigatório o uso de buchas e arruelas. 

Não será permitido, em uma única curva, ângulo superior a 90 graus. 

 

6.5.6 INTERRUPTORES, TOMADAS E ILUMINAÇÃO 

 

A iluminação da quadra será com refletores retangulares de alumínio, com reator 

e lâmpada mista de 500 W.  

A iluminação do palco será com luminárias tipo calha, de sobrepor, com 2 

lâmpadas fluorescentes tubulares de 36 W, incluindo reator. 



A iluminação dos banheiros e entrada do ginásio será com luminárias tipo spot, 

com 1 lâmpada fluorescente de  20 W. Dentre as luminárias do corredor de acesso, 

uma delas deverá ser instalada na frente do ginásio, para iluminação externa. 

As tomadas serão alimentadas a partir dos quadros de distribuição 

correspondentes. Todas as tomadas deverão ser aterradas, com pino de ligação a 

terra no padrão Brasileiro de conectores. As caixas para tomadas deverão ter 

dimensões padronizadas (4"x2" ou 4"x4"), de tal modo a permitirem a instalação dos 

módulos previstos. 

 
6.6 PINTURA INTERNA E EXTERNA 
 

Pintura das paredes internas do ginásio até a altura mínima de 2 metros ou no que 

for necessário para recobrir antigas pinturas de patrocínio. Também será pintada a 

parede frontal do palco até 2 metros e a parte em formato de “casa e telhado”.  

A pintura externa será executada sobre toda superfície de alvenaria, sendo 

necessária a restauração de pontos de tijolos quebrados antes da execução da 

pintura. 

As cores das tintas serão escolhidas pela FISCALIZAÇÃO, e para tal, a 

CONTRATADA deverá fornecer um teste com amostra de cores na edificação. 

Os serviços de pintura serão executados de acordo com o seguinte.  Todas as 

superfícies a pintar serão limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se 

destinem, sendo a pintura antiga das paredes totalmente removida. Será eliminada 

toda a poeira depositada nas superfícies a pintar, tomando-se precauções contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem 

inteiramente. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente 

estiver perfeitamente seca. Convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas 

entre duas demãos sucessivas.  Igual cuidado deverá haver entre as demãos de 

massa e tinta, sendo, pelo menos de 48 horas, nesse caso, o intervalo 

recomendado. As cores deverão ser escolhidas pela Fiscalização. 

 
6.7 PINTURA E RESTAURAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 

 

Restauração dos pilares deteriorados, com solda em pontos danificados e 

substituição das chapas metalicas enferrujadas. Ademais, serão pintados todos os 

pilares, vigas e demais estruturas metálicas externas aparentes. Deverá ser 

utilizado fundo anticorrosão e pintura com tinta óleo ou esmalte adequada. 



Todas as superfícies de ferro ou aço externas, serão removidas as rebarbas e 

escórias de solda, com escova, palha de aço, lixa ou outros meios. Deverão 

também ser removidas graxas e óleos com ácido clorídrico diluído e removentes 

específicos. Depois de limpas e secas as superfícies tratadas serão aplicadas duas 

ou mais demãos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto e pela 

FISCALIZAÇÃO e observando sempre as recomendações do fabricante 

 
6.8 ADEQUAÇÕES AO PPCI 

 

Toda a execução das adequações relativas ao PPCI deverá seguir 

rigorosamente os projetos do plano de prevenção aprovado e as demais normas 

vigentes no corpo de bombeiros. 

 
6.8.1 PORTAS DE EMERGÊNCIA 

 

Demolição de alvenaria, para instalação de 2 portas de emergência (sendo cada 

porta composta por duas folhas de 1,00x2,10, totallizando 2 metros de largura). 

Também será substituido duas portas (de duas folhas) de emergência danificadas 

por novas. Todas as portas serão pintadas externamente e internamente nas 

mesmas cores das demais estruturas metàlicas 

Nas portas serão instaladas as barras antipânico tipo push, além das maçanetas 

externas, conforme normas vigentes do corpo de bombeiros 

 

6.8.2 INSTALAÇÃO DE ALARMES DE INCÊNDIO 
 

Deverá ser instalado alarme de incendio conforme PPCI aprovado e conforme a 

NBR 17240 (Sistemas de detecção e alarme de incêndio). O alarme deve ser do tipo 

sonoro e visual. O visual será pulsante com frequencia de 1 a 6 Hz e intensidade 

luminosa entre 15 e 300 cd e, sonoro com som diferenciado de todos os demais 

sons do ambiente do estabeleciemnto e em intensidade audivel nas condições 

normais de trabalho do local, sem prejudicar a comunicação verbal (15 dBa acima 

do nível médio de som do ambiente ou 5 dBA acima do nível máximo de som 

ambiente, medidos a 3m da fonte).  

Altura média de instalação: de 2,20m a 3,50m;  

Altura das boteiras: 0,90 a 1,35m do piso acabado 

Rendimento sonoro mínimo de 60 mín contínuos sem falhas; 



Autonomia do sistema: No mínimo 24 horas em estado de vigília e 15 minutos 

em alarme geral de incêndio; 

Tensão de alimentação 24 Vcc 

 

6.8.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
 

Serão instalados blocos autonômos de iluminação em todos os pontos 

designados para instalação de luminárias de emergência do PPCI. Os blocos 

autonômos deverão ter fluxo luminoso de 2000 lumens, autonomia de 3 horas, vida 

útil mínima de 200 ciclos. Também deverão ser instaladas as luminárias de 

balizamento nos locais indicados pelo plano de prevenção. 

 

6.8.4 REDE DE HIDRANTES 

 

Os hidrantes deverão ser executados conforme projeto de PPCI aprovado, NBR 

13714 e demais normas vigentes no Corpo de Bombeiros. Todos os pontos de 

hidrantes ou de mangotinhos devem receber sinalização conforme NBR 13435, de 

modo a permitir sua rápida localização.  

A CONTRATADA deverá executar todos os serviços necessários para a devida 

liberação do alvará pelo Corpo de Bombeiros. 

A rede de hidrantes deverá estar ligada às bombas na casa de máquinas. A 

ligação elétrica da casa de máquinas também é de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá apresentar memorial de cálculo e dimensionamento 

dos dispositivos hidráulicos juntamente com ART do responsável técnico. 

Cada hidrante será instalado a 1,50m do piso acabado, com manobra e registro 

de 2.1/2” de diâmetro, para os quais será instalado em abrigo especial com 

dimensöes de 90x60x17cm fabricado em chapa metálica, dotado de visor de vidro, 

identificado com o dístico “INCÊNDIO” para instalação das mangueiras e demais 

acessórios hidráulicos. 

A rede de hidrantes será pressurizada através de bombas de incêndio, situadas 

ao lado do reservatório e abrigadas, na casa de máquinas. As bombas serão 

dotadas de alimentação elétrica independente da chave geral da edificação, com 



acionamento automático através de válvula de fluxo, de forma que, diante da 

abertura de quaisquer dos hidrantes a mesma será acionada, de forma que seja 

alcançada a pressão mínima no hidrante mais desfavorável, considerando-se o 

funcionamento simultâneo de dois hidrantes. 

Haverá ainda um prolongamento da tubulação até a calçada da fachada da 

edificação, com dispositivo de recalque de 2.1/2”, provido de registro igual ao 

utilizado nos hidrantes e uma introdução de igual medida, com tampão de engate 

rápido. O hidrante de passeio deverá ser enterrado em caixa de alvenaria, com 

tampa metálica, identificado pela palavra “INCÊNDIO”, com dimensões internas de 

40x60cm, cuja face superior deve ser pintada em vermelho circundada por borda 

amarela. A introdução deve estar voltada para cima em ângulo de 45º, devendo 

estar, no mínimo, a 15cm de profundidade em relação ao piso do passeio. 

A tubulação do sistema deve ser em ferro galvanizado, com diâmetro nominal 

igual a 2 ½" (65 mm). Toda a tubulação aparente do sistema deve ter acabamento 

em pintura epóxi a pó na cor vermelha. A tubulação subterrânea fora da edificação 

deverá ser feita dentro de canaletas de concreto com tampas de concreto 

removíveis. 

A tubulação deve ser fixada nos elementos estruturais da edificação através de 

suportes metálicos, conforme norma NBR 10897, rígidos e espaçados a no máximo 

4 m, de modo que cada ponto de fixação resista a cinco vezes a massa do tubo 

cheio de água mais 100 kg. 

Todo sistema deve ser dotado de alarme áudio-visual, indicativo do uso de 

qualquer ponto de hidrante ou mangotinho, que é acionado automaticamente 

através de pressostato ou chave de fluxo. 

 
 

6.9 CASA DE MÁQUINAS 
 

A casa de maquinas a ser construída deverá estar de acordo com o projeto 

básico fornecido. 

A casa de máquinas deverá ter ligação elétrica com circuito para lâmpada de 

iluminação com interruptor, além das tomadas de fornecimento de energia para as 

bombas, as quais serão ligadas no quadro de medição existente do local. 

No local onde será contruída a casa de máquinas deve-se prever a transferência 

da atual estrutura de medição de energia para uma caixa metálica externa, 



conforme padrão da concessionária. 

 

6.9.1 FUNDAÇÃO 

 

Para a fundação do reservatório será escavado 1,30 metros de altura, e este 

será assentado na cota -1,00 metros sobre um radier de concreto armado de 0,30 

metros de espessura de 0,05 metros de lastro de brita. 

O piso da casa de máquinas deverá estar no nível do terreno, com contrapiso de 

0,10 metros de espessura. 

As paredes de tijolo aparente serão assentadas sobre viga baldrame 

0,20x0,40m. As vigas baldrame e os pilares estarão apoiados em sapatas de 

dimensão 0,60 m x 0,60m em profundidade suficiente para garantir sua estabilidade. 

 

6.9.2 TELHADO 
 

O telhado será em aluzinco do mesmo formato do telhado do ginásio, sobre 

estrutura de tesouras metálicas. Haverá beiral de 30 cm, e caimento mínimo para 

dar vazão a água da chuva. 

 

6.9.3 PAREDES 
 

As paredes da casa de máquinas serão de tijolo a vista, seguindo o estilo do 

ginásio. Na ligação da nova parede com a antiga serão executados pilares 20x20cm 

Será aberta uma porta com janela basculante para acesso, conforme projeto. 

 

 
6.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

Deverão ser pintados as traves em cor branca, duas demãos, após lixamento da 

tinta antiga. Também serão fornecidas as telas de proteção das goleiras, com tela 

de polietileno 6mm malha de 10cm.  

As estruturas metálicas de suporte das cestas de basquete deverão ser pintadas 

em cor branca, duas demãos, após lixamento da tinta antiga. Também será 

colocado um par de redes de basquete 



Deverão ser trocadas as telas de proteção que cobrem a quadra. Serão 

instaladas telas de polietileno 2 mm, malha de 10 cm em toda a extensão do teto. 

Para as laterais e fundos será necessário telas de polietileno 4 mm, malha de 10 

cm. As telas deverão ser esticadas e presas ao teto e laterais de maneira que 

permitam o asteamento das mesmas quando necessário. As telas serão fixadas no 

teto com auxilio de cabos metálicos de 3,2 mm. 

Deverá ser instalada placa de obra antes do ínicio da execução, tamanho 1,5 

metros de altura por 2 metros de comprimento. As informações a serem inseridas 

serão fornecidas pela CONTRATANTE. 

 
 
6.11 LIMPEZA FINAL DA OBRA 
 

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e 

equipamentos, assim como as peças remanescentes e as sobras utilizáveis de 

materiais, ferramentas e acessórios. 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. 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. Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de 

quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Deverão 

ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as 

partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos 

vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários. A limpeza dos 

pisos e dos revestimentos deverá ser executada empregando solução de ácido 

muriático em água na proporção de 1:6 e solução neutralizadora de amônia em 

água na proporção 1:4. Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, 

a Contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como 

os determinados pela FISCALIZAÇÃO. A obra deverá ser mantida completamente 

limpa, interna e externamente, sendo todo o entulho removido e todo o material 

restante transferido periodicamente. A obra deverá ser entregue totalmente limpa, 

isenta de detritos ou entulhos, com todas as instalações funcionando, testadas 

previamente e na presença da FISCALIZAÇÃO. Após o término dos serviços será 

feita a desmobilização do canteiro de obras e a limpeza geral do complexo. 
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