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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. 

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. Neste caso a empresa 

CONTRATADA deverá fornecer os projetos executivos da estrutura do palco/palanque, 

projetos elétricos do palco/palanque e iluminação da praça. 

 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. 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. DO OBJETO 

 

6.1 PAVIMENTO INTERTRAVADO 

O solo que receberá o novo pavimento deverá ser regularizado, nivelado e 

compactado com compactador de placas vibratórias, mantendo-se o caimento mínimo 

de 1% para drenar a água. Sobre a sub-base regularizada será aplicada uma camada de 

base de areia média, na espessura de 5 cm, também nivelada e compactada com 

compactador de placas vibratórias. Para assentamento será executado um colchão de 

areia média de no mínimo 6 cm, devidamente nivelada. 

A pavimentação será executada em blocos intertravados de concreto (tipo 

“paver”) do tipo 16 faces, (igual ao existente na praça). Os blocos a serem empregados, 

serão de concreto vibro-prensado, com resistência final à compressão de no mínimo 

35MPa, conforme normas da ABNT. Deverão ser observadas as espessuras de cada tipo 

de piso, sendo que o bloco utilizado terá espessura de 6cm. O nivelamento superior das 

peças deverá ser perfeito, sem a existência de desníveis, degraus ou ressaltos. O 

acabamento será feito pela colocação de uma camada de areia fina, ou pó-de-pedra (que 

será responsável pelo rejunte) e nova compactação com compactador de placas 

vibratórias, cuidando para que os vãos entre as peças sejam preenchidas pela areia ou 

pó-de-pedra. O excesso de areia deverá ser eliminado por varrição. O trânsito sobre a 

pavimentação só poderá ser liberado quando todos os serviços estiverem completos. A 

instalação do pavimento será no formato “espinha-de-peixe” 

O meio fio será pré-moldado de concreto e deverá seguir as dimensões e forma 

conforme projeto em anexo. A resistência mínima do concreto utilizado na fabricação 

dos meios-fios deverá ser de 20,0MPa. Deverá ser aberta uma vala para o assentamento 

das guias ao longo do bordo do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e 

dimensões estabelecidas no projeto. Será colocada no fundo da vala uma camada do 

próprio material escavado, que será, por sua vez, compactado até chegar ao nível 

desejado. O assentamento se dará com a utilização de argamassa de cimento e areia 

(1:4), entre uma peça e outra.  

Na área do pavimento intertravado, onde indicado no projeto, serão deixados 

aberturas para o plantio de árvores, estas aberturas serão fixadas com meio-fio de 

concreto para manter o intertravamento dos blocos. 

 

6.2 PAVIMENTO DE CONCRETO 

 

O Pavimento de concreto deverá ser executado com esmero e de acordo com as 

normas técnicas. Todo o terreno, onde será implantado o pavimento, será devidamente 

limpo, escavado, nivelado e retirado o material orgânico com auxílio de máquinas 

específicas (retroescavadeiras, fornecido pela prefeitura). 



Além disso, a sub-base do terreno deverá ser nivelada e compactada para receber 

a base composta de brita graduada com 5 cm de espessura, devidamente nivelada e 

compactada. Acima do lastro deverá ser colocada uma lona plástica para separar a 

camada granular e inserir a malha de ferro e o concreto. 

 O concreto terá resistência mínima de 20 Mpa aos 28 dias, e espessura de 8 cm. 

Deverão ser colocadas juntas de dilatação a cada 2 metros, e os quadros deverão ser 

concretados alternadamente. O piso deverá conter malha de ferro de 4.2 mm, com 

espaçamento de 10cm x 10cm  

O piso de concreto deverá estar nivelado nas cotas especificadas e com as 

dimensões do projeto. 

 

6.3 DRENAGEM 

O sistema de drenagem será composto por bocas de lobo para captação da água 

acumulada, nos pontos indicados no projeto, e por canalização de concreto com 

diâmetro interno de 300 mm. 

As caixas coletoras (boca de lobo) serão com fundo em concreto, paredes em 

alvenaria com tijolos maciços rebocados em seu interior e grelha em concreto armado. 

As bocas de lobo terão dimensões de 0,60 m x 0,60 m, com profundidade de 1 metro.  

Todas as mudanças de direção que deverão ser executadas junto às bocas de lobo 

e a ligação entre duto e boca de lobo deverão ser de tal forma que a ponta do duto 

encaixe dentro da caixa de alvenaria da boca de lobo. As paredes da boca de lobo jamais 

deverão ser apoiadas sobre a canalização, mas sim no fundo firme da vala. 

A tubulação de drenagem deve atender as normas técnicas, ser de boa qualidade 

e ser executado com a declividade mínima. Os tubos deverão ser rejuntados externa e 

internamente com argamassa aditivada, no traço 1:3, de cimento, areia média e 

impermeabilizante. Antes da execução de qualquer junta, deverá ser verificado se a 

ponta do tubo está perfeitamente centrada em relação à bolsa.  

Para a escavação das valas a prefeitura fornecerá auxilio de seu maquinário. Na 

parte superior da vala será reaterrado e compactado o material escavado até o completo 

nivelamento da superfície sob total responsabilidade da CONTRATADA. 

 

6.4 PALANQUE 

 

6.4.1 LOCAÇÃO DE OBRA 

A obra deverá ser locada rigorosamente obedecendo aos projetos, e poderá ser 

feito com gabarito de madeira. 

 



6.4.2 FUNDAÇÕES 

A empresa deverá apresentar projeto executivo das fundações e estrutura para 

definição da correta dimensão das fundações e da estrutura.  

As fundações serão executadas com estacas escavadas com dimensões mínimas 

de 25 cm de diâmetro, armadas e assentadas em profundidade suficiente para a sustentar 

a estrutura do palanque 

Acima das estacas serão executas blocos de coroamento, todos devidamente 

armados conforme o projeto estrutural executivo a ser fornecimento. 

O respaldo das fundações será feito pela viga baldrame, nas dimensões mínimas de 

20 cm x 30 cm. As formas deverão ser estanques. A armadura deverá estar 

completamente limpa de qualquer impureza prejudicial à aderência do concreto, sendo 

colocadas respeitando um recobrimento de 2,5 cm. A armadura mínima principal de aço 

será com CA-50 de 10 mm e com armadura transversal em aço CA-60 5 mm. 

O concreto utilizado deverá ter resistência a compressão mínima de 25 mPa. O 

concreto deverá ser lançado cuidadosamente para não levar a sedimentação, devendo ser 

adensado para a retirada do ar do seu interior. Deverá ser observado durante a fase de 

execução que não fiquem partes sem recobrimento.  

A superfície da viga de fundação deverá ser impermeabilizada com solução 

betuminosa de asfalto à quente em três demãos aplicadas com trincha, uma em sentido 

transversal e outra em sentido longitudinal, para dar completo recobrimento. O substrato 

deverá estar regularizado, perfeitamente liso, sem reentrâncias, saliências ou qualquer 

outro elemento que prejudique o desempenho da impermeabilização.  

 

6.4.3 VIGAS 

Deverá ser executada o vigamento necessário, de acordo com o projeto estrutural, ao 

longo de todo o perímetro da edificação, com ferragens e dimensões de acordo com o 

cálculo estrutural que será fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado 

deverá ter resistência mínima a compressão de 25 Mpa aos 28 dias.  

Observar o RIGORISMO na execução de formas e que as mesmas deverão garantir, 

como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogêneo, sem fissuras ou 

trincas.  

6.4.4 PILARES 

Deverão ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto 

arquitetônico em dimensões mínimas de 20 cm x 20 cm. O concreto utilizado deverá ter 

resistência mínima a compressão de 25 Mpa aos 28 dias. Os pilares deverão possuir 



ferragem e dimensões de acordo com o cálculo estrutural, e não apresentar fissuras, 

trincas, ou estar fora do prumo.  

6.4.5 LAJES  

Haverá laje de concreto em toda a estrutura conforme indicações do projeto 

arquitetônico.  Sendo as lajes todas rebocadas, bem acabas e pintadas. 

 

6.4.6 ESCADAS/RAMPA 

As escadas e rampas serão executadas em concreto armado, nas dimensões 

especificadas em planta. Será executado piso cerâmico sobre as escadas e rampa. 

 

6.4.7 ALVENARIA 

As alvenarias serão de blocos cerâmicos, dimensões 9 x 14 x 19 cm devendo ser 

assentados deitados (14cm) nas paredes descritas com 20 cm na planta arquitetônica. 

Nas paredes descritas com 15 cm, as alvenarias serão assentadas com 9 cm de 

espessura. Para as paredes junto as baldrames e ao aterro deverão ser utilizados blocos 

cerâmico maciços com espessura de 10 cm. 

As alvenarias deverão ser executadas com o máximo RIGORISMO no que se refere 

ao prumo e esquadro das mesmas, evitando-se desta forma transtornos futuros e 

desperdícios em etapas posteriores.  

Antes do assentamento os blocos serão molhados para que não absorvam a água da 

argamassa de assentamento. As juntas terão, no máximo, 15 mm de espessura. Os 

blocos cerâmicos serão assentados com argamassa traço 1:7 em volume de cimento e 

areia média, devendo ser acrescentado um aditivo substituto de cal (alvenarit, likenol ou 

similar) na dosagem recomendada pelo fabricante. Serão executadas em todas as 

esquadrias, as vergas e contravergas de concreto armado, com dimensões de 10x10 cm. 

As paredes serão rebocadas com esmero e no prumo. O reboco será feito com 

chapisco/emboço e reboco com acabamento liso.  

 

6.4.8 PISO 

O piso interno da edificação será em piso cerâmico 45 cm x 45 cm rejuntado e 

assentado sobre contrapiso de 6 cm de concreto com malha de ferro, sob lastro de brita 

de 5 cm.  O piso a ser utilizado deverá ter alta resistência ao trafego PEI-5 e ser 

submetido e aprovado pela fiscalização, assentados com argamassa de cimento, cal e 

areia no traço 1:4 ou argamassa colante adequada. 

 



6.4.9 COBERTURA  

 Toda a cobertura ficará escondida atrás da estrutura de alvenaria e vigas da 

platibanda, apoiados sobre as lajes pré-moldadas e sobre o vigamento. As tesouras serão 

distribuídas ao longo do prédio numa distância máxima de 1,50 m uma da outra. Serão 

constituídas de guias simples de cedrinho 1”x15 cm, com pontaletes duplos. A estrutura 

de fixação das telhas será em caibro de cedrinho nas dimensões 5x7cm, sendo que o 

espaçamento não deverá ser superior a 90 cm. Todas as tesouras deverão possuir no 

mínimo três pontos de amarração, devendo ser fixadas na estrutura do prédio com 

emprego de arame galvanizado. O telhamento deverá ser executado em duas águas com 

telhas de aço galvanizado tipo ondulada com 6 mm de espessura, com inclinação 

conforme os projetos. Não serão aceitas telhas com fissuras ou rachadura. 

 

6.4.10 ESQUADRIAS 

A porta de entrada do depósito será com porta de vidro temperado 10 mm, kit 

completo com fechadura. A porta terá fechadura com maçaneta metálica cromada. 

A porta interna do banheiro será de madeira, e pintada na cor marrom. kit completo, 

pintadas com tinta esmalte acrílica na cor marrom. A porta terá fechadura com maçaneta 

metálica cromada. 

A janela do banheiro será de alumínio do tipo maxim-air, fixação com parafuso 

sobre contramarco, com dimensão de 1,30 m x 0,60 m, com vidro fosco. 

A janela do depósito será de alumínio do tipo maxim-air, fixação com parafuso 

sobre contramarco, com dimensão de 1,30 m x 0,6 m. 

 

6.4.11 PINTURA 

Todo o palanque receberá pintura NA COR A SER DEFINIDA PELA 

FISCALIZAÇÃO após amostra de cores da contratada, as paredes só poderão ser 

pintadas após cura do reboco.  

As superfícies deverão ser preparadas para receberem a pintura, estas deverão ser 

lixadas, escovadas e limpas para total remoção das partículas soltas.  

Todas as paredes, pilares, vigas e lajes serão pintadas com tinta esmalte, em cor a 

definir com a fiscalização, e duas demãos, sobre fundo preparador. 

 

6.4.12 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. 

 ALIMENTAÇÃO: 

A alimentação de energia será feita através de eletroduto próprio enterrado 

interligando a caixa de medição da casa de máquinas até o ginásio até o quadro de 

medição do palanque. A ligação será feita até o quadro cargas com condutores de 6 mm.  

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

O quadro de distribuição será de aço com barramento trifásico e neutro, embutido na 

alvenaria com espaço mínimo para 12 disjuntores termomagnéticos. Os disjuntores 

serão do tipo DIN e terão capacidade conforme projeto elétrico.  

 CONDUTORES 

Serão 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. 

 ELETRODUTOS 

Deverão ser empregados tubos próprios para proteção de condutores elétricos, 

eletrodutos flexíveis de PVC, conforme diâmetros indicados no projeto. Quando não 

especificado, o diâmetro utilizado será de ¾”. 

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. 

 INTERRUPTORES, TOMADAS E ILUMINAÇÃO. 

A iluminação do banheiro e do depósito será com luminárias tipo spot, com 1 

lâmpada fluorescente de  20 W. 



A iluminação do palanque será com luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores 

de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x18w, completas. 

Também serão instalados 2 refletores em alumínio com suporte e alça, lâmpada 250 

w nas laterais do palanque para iluminação noturna, acionados com relé fotoelétrico 

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 serão imbutidas e deverão ter 

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

módulos previstos. Haverá interruptores conforme o projeto elétrico. 

 

6.4.13 HIDROSSANITÁRIO 

O presente projeto atenderá às normas vigentes da ABNT- Associação Brasileira de 

Normas Técnicas.  

 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA  

 

O sistema de Abastecimento de Água Fria foi dimensionado para atender as 

especificações das normas Brasileiras. A água potável deve atender ao padrão de 

potabilidade determinado pela Portaria nº.36 do Ministério da Saúde. 

 

 ALIMENTAÇÃO 

A alimentação da água potável na edificação será feita através de cano interligado 

com a canalização da praça, dotada de registro de gaveta. A alimentação deverá 

conduzir a água até o reservatório superior de 1000 litros 

 

 DISTRIBUIÇÃO 

As redes de água situadas nas dependências internas serão distribuídas pelos forros, 

com as descidas embutidas nas paredes. Toda tubulação de água fria será executada em 

PVC classe 20 com diâmetro de 32mm. 

 

 LIGAÇÕES DOS APARELHOS E LOUÇAS 

Os acessórios e louças indicados no projeto deverão ser colocados conforme 

especificações da planilha orçamentária e projeto, sendo todos de primeira qualidade. 



As bacias sanitárias deverão ser de louça, com assento plástico e válvula de descarga de 

baixa pressão 1 ½ pol. com acabamento.  

Os lavatórios serão de cuba oval branca com bancada e comprimento determinado 

conforme projeto hidrossanitário. As torneiras dos lavatórios são cromadas de mesa, 

padrão popular.  

No banheiro PNE deverá existir barras de apoio conforme NBR 9050. 

 

SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE EFLUENTE 

 

As tubulações de esgotamento sanitário serão de PVC, inclusive as conexões, ambos 

de primeira qualidade e executados conforme o projeto sanitário. Todo o esgoto da 

edificação será encaminhado e lançado a um pré-tratamento composto por um tanque 

séptico, filtro e posteriormente aos sumidouros, conforme locado em planta. 

 RAMAIS PRIMÁRIOS 

Os ramais primários são responsáveis pelo recolhimento dos despejos provenientes 

dos vasos sanitários, encaminhando os mesmos para caixas de inspeção, conforme 

locação no projeto sanitário. Essa tubulação será em PVC Ø100mm, inclinação mínima 

de 1%. 

 RAMAIS SECUNDÁRIOS 

Os ramais secundários são responsáveis pelo recolhimento dos despejos 

provenientes dos aparelhos sanitários e tem diâmetros de 50 mm e inclinação mínima de 

2%, serão encaminhados ao esgoto primário. 

 VENTILAÇÃO  

 

Toda tubulação de ventilação deve ser instalada com aclive mínimo de 1%, de modo 

que qualquer líquido que porventura nela venha a ingressar possa escoar totalmente por 

gravidade para dentro do ramal de descarga ou de esgoto em que o ventilador tenha 

origem. 

A extremidade aberta de um tubo ventilador primário ou coluna de ventilação deve 

situar-se a uma altura mínima igual a 2,00 m acima da cobertura, no caso de laje 

utilizada para outros fins além de cobertura; caso contrário, esta altura deve ser no 

mínimo igual a 0,30 m; deve ser provida de terminal tipo chaminé, tê ou outro 

dispositivo que impeça a entrada das águas pluviais diretamente ao tubo de ventilação. 

 



 TANQUE SÉPTICO 

O tanque séptico é uma unidade de tratamento primário de esgotos domésticos, que 

deverá ser impermeabilizado internamente e externamente, evitando que os dejetos 

produzidos saiam, o que pode ocasionar a contaminação do solo e lençol freático. Sua 

função é fazer o tratamento permitindo a sedimentação dos sólidos e a retenção do 

material graxo contido nos efluentes, transformando-os bioquimicamente em 

substâncias e compostos mais simples e estáveis. 

O lodo e os sólidos em suspenção acumulados nos tanques devem ser removidos em 

intervalos recomendados equivalentes ao período de limpeza a cada um ano, indicação e 

recomendação desse projeto. A remoção periódica do lodo e dos sólidos em suspensão 

deve ser feita por empresa especializada, com equipamentos adequados EPIs e o lodo 

retirado deverão ser encaminhados para uma estação de tratamento.  

 

 SUMIDOURO 

O sumidouro é um poço escavado no solo, destinado à depuração e disposição final 

do efluente tratado. Serão construídos com tijolo maciço com espaçamentos de 1,5 cm 

entre os mesmos para ajudar na infiltração, sendo que no fundo será colocada uma 

camada de brita para ajudar na filtração do material a ser lançado no solo. Os mesmos 

deverão ter formato cilíndrico devendo ser executado conforme especificações de 

planilha e projeto. A execução do sumidouro se inicia através da escavação do buraco, a 

cerca de no mínimo 1,5m de distância do filtro e em um nível mais baixo, para facilitar 

o escoamento dos efluentes por gravidade. A laje ou tampa do sumidouro ficará ao nível 

do terreno.  

 A distância da superfície inferior do sumidouro ao lençol freático de edificações 

e árvores deve ser de no mínimo 1,50 m. 

 

PLUVIAL 

As águas provenientes da chuva deverão ser coletadas e transportadas através de 

calhas com inclinação mínima de 1% até condutores verticais de 100 mm conforme 

locação no projeto hidrossanitário. Os condutores verticais deverão despejar as águas 

em caixas de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 cm com tampa h= 60 cm. A 

água das caixas inspeção deverá ser conduzida através de tubos de 100 mm e 150mm 

com inclinação mínima de 1% até boca de lobo mais próxima. 

Os tubos verticais deverão estar escondidos na alvenaria e os tubos horizontais todos 

enterrados. 

 



6.5 MONUMENTO DA BÍBLIA 

Na localização a ser definida pela CONTRATANTE deverá ser executado o 

monumento à bíblia com um pedestal com altura de 1,3 metros. No topo do pedestal 

será instalado o momento com uma bíblia com dimensões de 35 cm x 45 cm conforme 

especificações do artesão responsável pela arte. 

 

6.6 ESTRUTURA PARA BANDEIRAS e PIRA FARROUPILHA 

Deverá ser executada estrutura de concreto com base e fundação sólida nas 

dimensões de 2 metros x 0,50 metros, rebocada e pintada para o suporte de 3 mastros de 

bandeiras. Os mastros serão em tubo de aço galvanizado com no mínimo 3” de 

diâmetro, sendo 2 mastros com 6 metros e 1 mastro com 7 metros, todos lixados e 

pintados com tinta anticorrsão. Também deverá ter roldanas e os barbantes para o 

hasteamento das bandeiras. 

A estrutura da pira do fogo farroupilha deverá receber pintura na mesma cor do 

palanque. 

 

6.7 POSTES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA. 

 

Para a execução deste projeto deverão sempre ser observadas as orientações 

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

A empresa contratada deverá fornecer projeto elétrico executivo, com memória de 

cálculo e memorial descritivo, antes de iniciar a execução das instalações elétricas. 

O quadro de distribuição será de aço com barramento monofásico e neutro, 

embutido na alvenaria com espaço mínimo para 6 disjuntores termomagnéticos. Os 

disjuntores serão do tipo DIN e terão capacidade conforme projeto elétrico. O Quadro 

de distribuição deverá ficar instalado dentro da casa de máquinas do ginásio. 

Toda a instalação elétrica das luminárias será através de eletrodutos corrugados 

flexíveis do tipo pesado (cor preta) enterrados.  

Em linhas enterradas (cabos diretamente enterrados ou contidos em eletrodutos 

enterrados), só são admitidos cabos unipolares ou multipolares. Neste caso serão usados 

cabos multipolares, do tipo cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolação 

em HEPR, cobertura em pvc - st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, de 3 condutores. 

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 permitidas em 

hipótese alguma, emendas dentro dos eletrodutos. 

Os cabos devem ser protegidos contra as deteriorações causadas por movimentação 

de terra, contato com corpos rígidos, choque de ferramentas em caso de escavações, 

bem como contra umidade e ações químicas causadas pelos elementos do solo. 

Como prevenção contra os efeitos de movimentação de terra, os cabos devem ser 

instalados, em terreno normal, pelo menos a 0,70 m da superfície do solo. Essa 

profundidade deve ser aumentada para 1 m na travessia de vias acessíveis a veículos, 

incluindo uma faixa adicional de 0,50 m de largura de um lado e de outro dessas vias. 

Essas profundidades podem ser reduzidas em terreno rochoso ou quando os cabos 

estiverem protegidos, por exemplo, por eletrodutos que suportem sem danos as 

influências externas presentes. 

Deve ser observado um afastamento mínimo de 0,20 m entre duas linhas elétricas 

enterradas que venham a se cruzar 

As linhas elétricas enterradas devem ser sinalizadas, ao longo de toda a sua 

extensão, por um elemento de advertência (por exemplo, fita colorida) não sujeito a 

deterioração, situado, no mínimo, a 0,10 m acima da linha. 

As ligações nos postes de iluminação serão precedidas de caixa de inspeção de 

300mm x 300mm x 400mm, conforme indicações no projeto. 

As lâmpadas utilizadas serão lâmpadas LED, tipo 4 U ou bulbo, com potência de 20 

W, de fabricante com registro de aprovação no INMETRO. Todos os circuitos de 

iluminação serão ligados a relés fotoelétricos, os quais farão o acionamento das 

lâmpadas ao anoitecer. Todos circuitos de iluminação terão condutor de proteção (terra), 

interligados a uma haste de aterramento. 

Os postes de aço (aço de espessura 3mm) utilizados terão 3 metros de altura com 

tubo de 76 mm de diâmetro e os braços em tubos de 48 mm de diâmetro, modelo RPF – 

105 da marca DANTALUX, ou marca similar. O poste terá dois suportes de luminárias, 

terá dois globos de pvc 300mm, leitoso, antivandalismo. Os postes receberão pintura 

anticorrosão e pintura metálica na cor preta. 

Os postes serão fixados ao solo através de suporte metálico, parafusado a um bloco 

de concreto de 0,50m x 0,50m x 1,00m. 

 

 

 

 

 



6.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A obra deve ser entregue com tudo limpo, tais como: pisos, equipamentos sanitários, 

azulejos, corrimão e guarda corpo, entre outros, e com todos os entulhos removidos. 

 

 

 

Maçambará/RS, 01 de outubro de 2018. 
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