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MEMORIAL DISCRJTIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MANOEL CARLOTO PINHEIRO NA
SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE

3.0 FISCALIZAÇÃO
O órgão financiador do projeto e a Secretaria de Obras do Município
fará fiscalizações periódicas , com autoridade de exercerem em nome da
prefeitura ou órgão financiador , toda e qualquer ação de orientação geral
Deverá ser tacilitado o acesso a tIscazaçao a todas as partes da obra
Inclusive , a vistoria de materiais em depósitos ou quaisquer
dependências onde os mesmos se encontrarem.

4.0 MATERIAL
O emprego de materiais não especificado ou fora das especificações e
projeto só poderá ser usado após ser submetido ao exame e aprovação
da fiscalização a quem caberá impugnar seu emprego , quando estiver
em desacordo.
Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais
nrn ,r,
rnn, ••
,n ri$ .-.rlr.e ri.,).,
• f rnnfl-,',n r. ,4,,n#rr, An ,,,n nrrrfl
.•
superior a 72(setenta e duas) horas a contar da notificação.
Será colocada na obra pelo construtor
"placas da obra" , dimensões
2,0x2,Om e detalhes e letreiros fornecidos pela fiscalização . Além destas
serão colocadas placas em observância ás exigências do CREA-CE,
indicando nomes e atribuições dos responsáveis técnicos pela obra e
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Serão de responsabilidade do construtor os serviços de vigilância da
obra, até que seja efetuado o recebimento definitivo da mesma.

5.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
5.1 LIMPEZA DO TERRENO
Compreenderá os serviços de capina , roço , destocamento , queima e
remoção , de forma a deixar a área livre de raízes e tocos de árvores que
ocuparem a área delimitada pela projeção da edificação do prédio , sendo
as demais preservadas de acordo com o nroieto de situaco. Deverá ser
tomada as providências no sentido de serem extintos todos os
formigueiros existentes
5.2

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E LUZ
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RUA TRISTÃO GONÇALVES, N"185-CENTRO-JAGUARETAMA-CE
FONE-08)35761305 - CEP.63.480.000
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MEMORIAL D1SCRIT!VO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA
REFORMA EAMPL1AÇÃO DA E.M.E.F MANOEL cARLOTO PINHEIRO NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARET4MA-CE

A ligação provisória de água , quando o logradouro for abastecido por
rede distribuidora pública de água , obedecerá as prescrições e
exigências da municipalidade local e/ou da CAGECE.
O abastecimento de água
no canteiro de obra será de total
responsabilidade do construtor, mesmo que nas proximidades do mesmo
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Quando o logradouro possuir coletor de esgoto caberá ao construtor
ligação provisória dos esgotos sanitários provenientes do canteiros de
obras de acordo com as exgÕncias da munlcJpal!dade local e/ou da
CAGECE.
o LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA
A liaaco oravisória de eneroia elétrica no canteiro obedecerá.
rigorosamente, ás prescrições da concessionária local de energia elétrica.
Os ramais e subramais internos serão executados com condutores
isolados por camada termoplástica devidamente dimensionada para
atender às respectivas demandas dos pontos de utilização. Os
condutores aéreos serão fixados em postes de madeira com isoladores
n nnrnn(cnn

As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores
apropriados e guarnecidos com fita isolante. Não serão admitidos fios
decapados.
As descidas (prumadas) de condutores para alimentação de
máquinas e equipamentos serão protegidas por eletrodutos.
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Cada máquina e equipamento receberá proteção individual , de acordo
com a respectiva potência, por disjuntor termomagnético fixado próximo
ao local de operação do equipamento) devidamente abrigado em caixa de
madeira com portinhola.
Caberá ao construtor enérgica vigilância das instalações
provisorias cie energia eletrica , a rim de evitar acidentes de trabaino e
curtos-circuitos que venha prejudicar o andamento normal dos trabalhos.
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6.0 ADMINISTRA ÇÃO DA OBRA
A EMPRESA contratada deverá manter uma equipe administrativa na
obra contendo no mínimo:
RUA TRISTÃO GONÇALVES, N0185-CENTRO-JÁ GUARETAMA-cE
FONE: (88)35761305 - CEP.63.480.000
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MEMORIAL D!SCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA
REFORMA EAMPLIAÇÃQ DA E.M.E.F M.ANQEL CARLOTO PINHEIRO NA
SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE

6.1- Ehegenheiro - A CONTRATADA deverá manter na abra em regime integral
um profissional habilitado, com experiência comprovada de no mínimo 6
meses.
6.2- Encarregado - A CONTRATADA deverá manter ria obra em regime de
tempo integr, um ou mais pw1ssiutiais iiabiiiw.ius,
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com experiência mínima, comprovada, de 6 meses em obras semelhantes e
formação profissional na construção civil.

7.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1- DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
Remover reboco das áreas danificadas conforme percentual aplicado na planilha
orçamentaria.
7.2- DEMOLIÇAO DE PISO CIMENTADO
Remover piso nas áreas danificadas conforme percentual aplicado na pianilha
orçamentaria.
1) rseMp'f Tff
1 •

'I_I 1 WS_.Ly1 1W

r'c

!TMrtITr ÇIDtrAC
S..#

1 •. V -

1

•11 1

/

1..I Sf1 -

Remover cerâmicas das áreas danificadas conforme percentual aplicado na
planilha orçamentaria.

7.4- REMOÇÃO DE ESQUADRIA EXISTENTE
Remover dS esquadria da dÍd i intervenção que estão danificadas.

8.0 LOCAÇÃO DA OBRA
A locação da obra será de responsabilidade do construtor. Deverá
, rtrmfrr An rthro
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sarrafos devem ser niveladas e em esquadro, fixadas de tal modo que,
resistam ás tensões dos fios de marcação, sem oscilar e sem
possibilidade de fuga da posição correta.

9.0 MOVIMENTO DE TERRA
RU4 TRISTÃO GONÇALVES, N'185-CENTRO-J.4GU4RETAM4-CE
FQNE:(88)35761305 - CEP:63.480.000
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MEMORIAL DISCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.ME.F MANOEL CARLOTO PINHEIRO NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE

9.1 ESCAVAÇÃO
Escavação manual com altura de aproximadamente de 0,40m e largura de
0,40m ou onde se encontrar terreno com suporte satisfatório de acordo com a
aprovação da fiscalização.
9.2 ATERRO
Os trabalhos de aterro e reaterro serão executado com material escolhido, de
preferência areia , isenta de matéria orgânica compactadas em camadas
sucessivas de 20 (vinte)cm convenientemente molhadas e energicamente
apioaaa cie moao a serem evttaaas vazios na compactaçao ao aterro para que
posteriormente não apareça fendas , trincas e desníveis , por recalque nas
camadas aterradas.
10.0 FUNDAÇÃO
11.1 ALVENARIA DE PEDRA
Serão executadas com pedra granítica íntegras , de textura uniforme
limpas e isenta de crostas com tamanhos irregulares e dimensões não
inferiores de 30cm x 20cm x 15cm.
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peneirada no traço 1:4
10.2 BALDRAME
A alvenaria de embasamento (baldrame) será executada em tijolo
ceramico de oito turos assentados com argamassa de cimento, areia
grossa e arisco no traço 1:2:6 Os tijolos serão molhados por ocasião de
seu emprego e as juntas de argamassa não excederão 2,0cm . Será
observada amarrações nas fiadas e nos cantos.
10.3 CINTA)

A execução da estrutura e concreto obedecerá rigorosamente aos
projetos, especificações e detalhes respectivos, bem como as normas
técnicas da ABNT em especial a NBR 6118 12003, além das que se
seguem.
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MEMORIAL D!SCRIT!VO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA
REFORMA EAMPLIAÇÂO DA E.M.E.F MANOEL CARLOTO PINHEIRO NA
SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE

O encargo da execução da estrutura é da empreiteira, a quem cabe a
responsabilidade pela resistência e estabilidade da mesma.
FORMAS
Pndirr çjar i tiIi7r4
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virola ou similar, devidamente contraventadas com peças de madeira
serrada.
As fôrmas deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários
para não sofrer deslocamento ou deformações quando do lançamento do
rfoÇnrrn.
.
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reproduza o determinado em projeto.
Antes do lançamento do o concreto as formas deverão estar limpas,
molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata de
cimento. As escoras deverão ser perfeitamente rígidas, impedindo, deste
ynrirlt.
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Será permitido o reaproveitamento da madeira de fôrmas, desde que se
processe a limpeza e que se verifique estarem as peças isentas de
deformações.
A posição das fôrmas (prumos, niveis e alinhamentos) será objeto de
ni-.nnn;nlyflnn#r*
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do concreto. Quando necessária, a correção será efetuada
imediatamente.
ARMADURAS
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verificando-se nesta fase se atendam ao disposto no projeto: quantidade
de barras, tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição nas
fôrmas e recobrimento. O aço deve obedecer ao disposto na NBR 7480
da ABNT e as condições de emprego do mesmo ao que determina a NBR
6118.
Na colocação das armaduras nas fôrmas, as mesmas deverão estar
limpas, isentas de qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de
comprometer a boa qualidade dos serviços, retirando-se inclusive as
escamas eventualmente destacadas por oxidação.

RUA TRISTÃO GONÇALVES, N4.185-CENTRO-JA GUARETAMA-CE
FONE: (88)35761305 - CEP:63.480.000
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MEMORIAL DISCRIT1VO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MANOEL CARLOTO PINHEIRO

NA

SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE
O dobramento das barras, inclusive para execução de ganchos, devera
ser feito com os raios de curvatura previstos em norma. As barras de aço
classe B deverão ser sempre dobradas a frio.
A armadura deverá ser colocada no interior das formas de modo que,
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projeto, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e
entre as faces internas das formas. Permitir-se-á, para isso, o uso de
arames e tarugos de aço ou de calços de concreto ou argamassa
("cocadas"). Não serão permitidos calços de aço cujo cobrimento, depois
de lançado o concreto, tenha espessura menor que a prescrita.
CIMENTOS

Somente cimentos que obedeçam às especificações da ABNT serão
aceitos. Quando necessário, poderão ser feitas exigências adicionais. O
cimento deverá ser armazenado em local protegido da ação de
em sua embalagem original até a ocasião de seu emprego. No seu
armazenamento, as pilhas não deverão ser constituídas de mais de 10
sacos, salvo se o tempo de armazenamento for no máximo de 15 dias,
caso em que poderá atingir 15 sacos. Colocar as pilhas sobre estrado de
madeira. Os lotes recebidos em épocas diversas não poderão ser
m.
QUUO.
AGREGADOS

Os agregados miúdo e graúdo deverão obedecer às especificações da
ABNT. A dimensão máxima característica do agregado deverá ser inferior
a da espessura das lajes. O agregado graúdo será a pedra britada e o
É vedado o emprego de pó de pedra em substituição à areia e o cascalho
somente poderá substituir a pedra britada depois de realizados os testes
prescritos na NBR 7211, a critério da fiscalização. A areia e a pedra não
poderão apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matérias
oraânicas. etc., em norcentaqem suoerior as especificadas na NBR 7211
da ABNT.
A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser límpida,
isenta de quantidades prejudiciais de substâncias estranhas. Não será
permitido o emprego de águas salobras.
NORMAS GERAIS DE EXECUÇÃO
RUA TRISTÃO GONÇALVES, N°i85-C'ENTROJAGUARETAMA-CE
FONE:(88)35 761305 - cEF:63.480. 000
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MEMORIAL DISCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA
REFORMA EAMPLIAÇÃO DA E. M. E. F MANOEL CARLOTO PINHEIRO NA
SEDE DO MUNIC1PIO DE JAGUARETAMA-CE
O concreto,será preparado no canteiro deverá ter resistência
características FCK superior 18mpa

11.0 ALVENARIAS
11.1 ALVENARIA

DE TIJOLO FURADO Y2 VEZ

As alvenaria de elevação serão executadas com tijolo furado de barro cozido
com 8 furos e obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no
projeto. Para o assentamento dos tijolos furados será utilizada argamassa de
cimento areia grossa e arisco no traço 1:2:8 As fiadas serão perfeitamente
de nível , alinhadas e aprumadas. As espessuras indicadas no projeto de
arquitetura referem-se às paredes depois de revestidas.
,

11.2 VERGAS EM CONCRETO
Serão executadas em concreto(cimento, areia grossa e brita n 01) na largura
do tijolo, altura de 0,15m e comprimento igual ao vão correspondente, mais
0,15m para cada tado.Serão armados longitudinalmente com dois ferros
dutaju
A ou dieuo ue u , oiueúos a ,ü im de sua base inierioí
-

12.0 ESTRUTURA
12.1 CINTA

DE AMARRA ÇÃO(ES TRUTURA)

A execução da estrutura e concreto obedecerá rigorosamente aos
projetos, especificações e detalhes respectivos, bem como as normas
técnicas da ABNT em especial a NBR 6118 /2003, além das que se
seguem.
O encargo da execução da estrutura é da empreiteira, a quem cabe a
responsabilidade pela resistência e estabilidade da mesma.
FORMAS

RUA TRISTÃO GONÇALVES, N°185-CENTRO-JÁ GUARETÁMA-CE
FONE (88)35 761305 CEP:63.480.000
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MEMORIAL DISCR1TIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA
REFORMA EAMPLIAÇÁO DA EM.E.F MANOEL CARLOTO PINHEIRO NA
SEDE DO MUNICIP/O DE JAGUARETAMA-CE
Poderão ser utilizadas fôrmas de madeira confeccionadas em tábuas tipo
virola ou similar, devidamente contraventadas com peças de madeira
serrada.
As fôrmas deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários
r..n rr, ri .r, ri rifmr, r ri r,c.Irir, rnn nfn ri,, ,4afr,rr.-,.-, r.,Sr. ri ri, ririr1 ri rJn Pri riri', rrirs nt,, rir.
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concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura
reproduza o determinado em projeto.
Antes do lançamento do o concreto as formas deverão estar limpas,
molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata de
r.rvnn+n A. nmnrirn e. rir.-, ,nr.'n ririr nnrÇnjf'.,rnrinl'.-, ,'r.r1rin .,riririnrin rinei+r

modo, qualquer movimento das formas no momento da concretagem.
Será permitido o reaproveitamento da madeira de fôrmas, desde que se
processe a limpeza e que se verifique estarem as peças isentas de
deformações.
A posição das fôrmas (prumos, níveis e alinhamentos) será objeto de
verificação permanente, especialmente durante a etapa de lançamento
do concreto. Quando necessária, a correção será efetuada
imediatamente.

Serão conferidos pela fiscalização após colocação nas fôrmas,
verificando-se nesta fase se atendem ao disposto no projeto: quantidade
de barras, tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição nas
fôrmas e recobrimento. O aço deve obedecer ao disposto na NBR 7480
da ABNT e as condições de emprego do mesmo ao que determina a NBR
G. w.
Na colocação das armaduras nas fôrmas, as mesmas deverão estar
limpas, isentas de qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de
comprometer a boa qualidade dos serviços, retirando-se inclusive as
escamas eventualmente destacadas por oxidação.
O dobramento das barras, inclusive para execução de ganchos, deverá
ser feito com os raios de curvatura previstos cm norma. As barras de aço
classe 8 deverão ser sempre dobradas a frio.
A armadura deverá ser colocada no interior das formas de modo que,
durante o lançamento do concreto, se mantenha na posição indicada no
projeto, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e
RUA TRISTÃO GONÇALVES, N°185-CENTRO-JAGUARET4MA-UE
FONE: (88)35761305 CEP:63.480.000
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MEMORIAL DISCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MANOEL CARLOTO PINHEIRO NA
SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE
entre as faces internas das formas. Permitir-se-á, para isso, o uso de
arames e tarugos de aço ou de calços de concreto ou argamassa
("cocadas"). Não serão permitidos calços de aço cujo cobrimento, depois
de lançado o concreto, tenha espessura menor que a prescrita.

Somente cimentos que obedeçam às especificações da ABNT serão
aceitos. Quando necessário, poderão ser feitas exigências adicionais. O
cimento deverá ser armazenado em local protegido da ação de
intempéries e agentes nocivos à sua qualidade. Deverá ser conservado
em sua embalagem original até ocasião de seu emprego. No seu
aí> P11#1a0 ,iav uviau
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sacos, salvo se o tempo de armazenamento for no máximo de 15 dias,
caso em que poderá atingir 15 sacos. Colocar as pilhas sobre estrado de
madeira. Os lotes recebidos em épocas diversas não poderão ser
misturados.

Os agregados miúdo e graúdo deverão obedecer às especificações da
ABNT. A dimensão máxima característica do agregado deverá ser inferior
a da espessura das lajes. O agregado graúdo será a pedra britada e o
agregado miúdo a areia natural.
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somente poderá substituir a pedra britada depois de realizados os testes
prescritos na NBR 7211, a critério da fiscalização. A areia e a pedra não
poderão apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matérias
orgânicas, etc., em porcentagem superior as especificadas na NBR 7211
da ABNT.
..

A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser límpida,
isenta de quantidades prejudiciais de substâncias estranhas. Não será
permitido o emprego de águas salobras.
NORMAS GERAIS DE EXECUÇÃO
O concreto,será preparado no canteiro deverá ter resistência
características FCK superior 1 8mpa
12.2 PILARES
RUA TRISTÃO GONÇALVES, NI85-CENTR O-iA GUARETAMA-CE
FONE:(88)35761305 - CEP63.480.000
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MEMORIAL DISCRIT1VO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.EF MANOEL CARLOTO PINHEIRO NA
SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE
A execução da estrutura e concreto obedecerá rigorosamente aos
projetos, especificações e detalhes respectivos, bem como as normas
técnicas da ABNT em especial a NBR 6118 /2003, além das que se
seguem.
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responsabilidade pela resistência e estabilidade da mesma.
FORMAS
Poderão ser utilizadas fôrmas de madeira confeccionadas em tábuas tipo
virrtk

ç,, cdmikr rvirmfnf
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serrada.
As fôrmas deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários
para não sofrer deslocamento ou deformações quando do lançamento do
concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura
rnrrur4u ,-7a r, r4frmhiar4,', arn
........ ...
Antes do lançamento do o concreto as formas deverão estar limpas,
molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata de
cimento. As escoras deverão ser perfeitamente rígidas, impedindo, deste
modo, qualquer movimento das formas no momento da concretagem.
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processe a limpeza e que se verifique estarem as peças isentas de
deformações.
A posição das fôrmas (prumos, níveis e alinhamentos) será objeto de
verificação permanente, especialmente durante a etapa de lançamento
Ç"a-4+-rlru r-r,nnmnlrs
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imediatamente.
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ARMADURAS
Serão conferidos pela fiscalização após colocação nas fôrmas,
,ar
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• barras, tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição nas
fôrmas e recobrimento. O aço deve obedecer ao disposto na NBR 7480
da ABNT e as condições de emprego do mesmo ao que determina a NBR
6118.
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limpas, isentas de quatqueT impureza Çgraxas, lama, etc.) capaz de
RUA TRISTÃO GONÇALVES, N"185CENTROJAGU,4RET4MA-CE
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MEMORIAL DISCRÍTIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.ME.F MANOEL CARLOTO PINHEIRO NA
SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE

comprometer a boa qualidade dos serviços, retirando-se inclusive as
escamas eventualmente destacadas por oxidação.
O dobramento das barras, inclusive para execução de ganchos, deverá
ser feito com os raios de curvatura previstos em norma. As barras de aço
r.n E) ri r, ir,
C§==

r,

A armadura deverá ser colocada no interior das formas de modo que,
durante o lançamento do concreto, se mantenha na posição indicada no
projeto, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e
entre as faces internas das formas. Permitir-se-á, para isso, o uso de
arames etarugos de aço ou de calços de concreto ou argamassa
tt.JC1%.hDO ). I'*Q%J OI%J )JI)II11,1UU0 X.,0IVU0 U1= Ø'U t.iUJ%J t.UUIIIIIIUJ, UJUI

de lançado o concreto, tenha espessura menor que a prescrita.
CIMENTOS

Somente cimentos que obedeçam às especificações da ABNT serão
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cimento deverá ser armazenado em local protegido da ação de
intempéries e agentes nocivos à sua qualidade. Deverá ser conservado
em sua embalagem original até a ocasião de seu emprego. No seu
armazenamento, as pilhas não deverão ser constituídas de mais de 10
sacos, salvo se o tempo de armazenamento for no máximo de 15 dias,
caso em que poderá atingir i 5 sacos. oiocar as punas sobre estraao oe
madeira. Os lotes recebidos em épocas diversas não poderão ser
misturados.
AGREGADOS

Os agregados miúdo e graúdo deverão obedecer às especificações cia
ABNT. A dimensão máxima característica do agregado deverá ser inferior
a da espessura das lajes. O agregado graúdo será a pedra britada e o
agregado miúdo a areia natural.
Ê vedado o emprego de pó de pedra em substituição à areia e o cascalho
somente poaera suostituir a peara DritaQa aepos ao reaiizaaos os testes
prescritos na NBR 7211, a critério da fiscalização. A areia e a pedra não
poderão apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matérias
orgânicas, etc., em porcentagem superior as especificadas na NBR 7211
da ABNT.

RUA TRiSTÃO GONÇALVES, N0185CENTRO4AGUA RETA MÁ-CE
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A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser límpida,
isenta de quantidades prejudiciais de substâncias estranhas. Não será
permitido o emprego de águas salobras.
NORMAS GERAIS DE EXECUÇÃO
O concreto,será preparado no canteiro deverá ter resistência
características FCK superior 16 mpa
12.3 LAJE PRE- MOLDADA PARA FORRO
As lajes serão constituídas por vigotas pré-moldadas de concreto armado para
lajes de forro, intercaladas por tijolos cerâmicos de uso próprio a este fim . A
colocação será feita no sentido de menor vão livre Será executada contraflexa
no meio dos vãos. Após colocadas as vigotas e tijolos, será colocada sobre a
laje urna armadura de 6,3rnm de diâmetro (aço CA-60), espaçada de 25cm
I,a
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concreto sobre a laje A laje será bem molhada antes do lançamento do
concreto.
O concreto com traço 1:2:4 , será executado com cimento, areia grossa e brita
1, aplicado sobre a laje, bem socado para que penetre nas juntas entre as
vigotas e os tijolos. A retirada do escoramento se fará 12 dias após a
concretagem.
A estrutura em concreto armado será executada de acordo com as dimensões
de projeto, adotando um concreto com FCK=18 MPA. A execução de qualquer
parte da estrutura implica na integral responsabilidade do construtor por sua
resistência e estabilidade. A execução do escoramento e da armadura, o
preparo do concreto a concretagem, a cura e retirada das formas obedecerão
ás normas específicas. Nenhum elemento estrutural deverá ser concretado
sem uma prévia verificação por parte do construtor

13.0 COBERTURA
13.1 ESTRUTURA METAL1CA
Será executado tesouras metálicas fabricadas em perfil U simples e
cantoneiras e terças em perfil U enrijecido.
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MEMORIAL DÍSCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MANOEL CARLOTO PINHEIRO NA
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As telhas serão V qualidade , fabricadas em barro e bem cozido, bem
desempenadas de forma a permitir perfeita superposição e encaixe. A
superfície das peças será lisa e de coloração uniforme. O assentamento será
feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinação do telhado, do beiral
para a cumeeira. As telhas sobrepõem-se cerca de 10cm.
13.3 RETELHAMENTO EM TELHA CERÂMICA COLONIAL
As telhas serão P qualidade fabricadas em barro e bem cozido, bem
desempenadas de forma a permitir perfeita superposição e encaixe. A
superfície das peças será lisa e de coloração uniforme . O assentamento será
ítjI.o Miwaimerão eoiri os uwiis, nu sniüdo cia inclinação do teihado, ao ieírai

para a cumeeira. As telhas sobrepõem-se cerca de 10cm..
13.4 CUMEEIRA
A cumeeira / capote será feita com as mesmas telhas, colocadas com a
convexádade para cima . Serão argamassadas com traço 1:2:6 (cimento cal,
areia peneirada) fazendo-se os acabamentos necessários.
13.5 BEIRA E BICA
Na extremidade das telhas cerâmicas o acabamento das telhas suneriores
(capa) com as telhas inferiores (canais) , serão argamassados (traço : 1:2:8)
feitos os acabamentos do rejuntamento e após, pintados com tinta hidracor
o projeto.

14.0 REVESTIMENTO
14.1 CHAPISCO
O chapisco será executado, no traço de 1:3 (cimento e areia grossa). Antes
de receber a aplicação desse tipo de revestimento as superfícies serão limpas
IHUIIUci. O tII1JIL.V
Ic.* dpIoõuu tIII LUUde, d0 POICUtib 141M111c23 t:
externas.
14.3 EMBOÇO:
Os emboços serão iniciados após completa pega da argamassa das alvenarias
e chapiscos. O emboço de cada pano de parede se será uiictaio cepos 08
RUA TRISTÃO GONÇALVES, N0185CENTROJAGUARETÁ
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"9
-

,

RUMO AO SOVO COM O POVOE

MEMORIAL DISCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA
REFORMA EAMPLIAÇÃO DA EM.E.F MANOEL CARLOTO PINHEIRO NA
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embutidas todas as canalizações que por ele devam passar e será aplicado no
traço 1 29 (cimento , cal , areia fina ) , nas paredes onde o acabamento final
for cerâmica
14.4 REBOCO
Rebocos serão executados todas as paredes interna e externas que tiveram
intervenção no revestimento e novas, iniciados após completa pega da
argamassa das alvenarias e chapiscos e não deverá ultrapassar a 2,0cm de
espessura . O reboco de cada pano de parede só será iniciado depois de
embutidas todas as canalizações que por ele devam passar e será aplicado no
LI
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14.5 REVESTIMENTO CERÂMICO
Os revestimentos cerâmicos só serão aplicados após cura completa do
II ILIJy%J 1cc,-w
1
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em projeto, apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração
uniforme. As peças serão selecionadas por bitola, rejeitando-se as defeituosas
ou ainda as que não apresentarem sonoridade característica a percussão.
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Quando não especificado de forma diversa, as juntas serão corridas e
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possível, coincidirão com as juntas do piso.
O assentamento será executado com emprego de argamassa pré-fabricada de
alta adesividade, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do
reboco e as peças de revestimento. Essas argamassas (São Caetano,
Argiamáxima ou siniiires) síãu usuas coniorme instruções do ioriçrite.
Decorridas 72 horas do assentamento, será iniciado o rejuntamento, feito com
pasta de cimento Portland branco e água.
1
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15.1 PISO MORTO EM CONCRETO DESEMPENADO
As áreas destinadas a pavimentação receberão lastro de concreto com
espessura mínima de 06(cinco) cm . cujo traço será o seotiinte 1:3:5 (cimento
areia grossa , brita 2).
RUA 1'PJSTÃO GONÇALVES, N"185-CENTRO-JA GU4RET4MA-CE
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Esta camada regularizadora será lançada após compactação de aterro interno
e após colocação e teste das canalizações que deverão ficar no piso
A superfície do lastro será convenientemente inclinada , de acordo com a
declividade prevista para a pavimentação que irá receber.

15.2 PISO CERÂMICO PEI —5 (30X30)CM
Serão ESMALTADA de ia qualidade, coloração uniforme, sem variação de
dimensões, textura homogênea.
Qr,krr, r r,r,n+rr,rsi,.r
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argamassa de assentamento (cimento e areia 1:4 - argamassa A17). A
espessura da camada de assentamento será de 2,5 cm no máximo. Será
aplicada em áreas de cerca de 2m2 cada vez, para evitar o endurecimento
antes do assentamento e suficientemente apertada a colher e sarrafeada.
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cerâmicos, batendo em cada um.
A colocação dos pisos cerâmicos será feita de modo a deixar as juntas
perfeitamente alinhadas, com espessura mínima e tomadas a cimento
branco ou Portland comum conforme especificado.
Quando for prescrito o rejuntamento com pasta de cimento branco, será
acrescida à argamassa de assentamento, acima especificada, um leito de
argamassa de cimento branco e areia, na proporção de 1:3 e cerca de 7mm de
espessura sobre o qual serão aplicados os pisos cerâmicos de modo a se
evitar o refluxo de cimento escuro através da junta.
Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento será
procedida cuidadosa limpeza da pavimentação com serragem de madeira, a
qual, depois de friccionada contra a superfície será espalhada por sobre ela
para proteção e cura.
flr.nrde. rir, +r,prrdne.rl nnnen-, rir,
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colocação, testando-se à percussão os pisos cerâmicos e substituindo-se as
peças que denotarem pouca segurança.
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Nos planos ligeiramente inclinados (0,3% no mínimo), constituídos pelas
pavimentação de pisos cerâmicos, não serão toleradas diferenças de
e,, n'si..,
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;em 5 metros, ou;;;
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MEMORIAL DISCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA
REFORMA EAMPLIAÇÃO DA EM.E.F MANOEL cARLOTO PINHEIRO NA
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As juntas não deverão exceder a 2mm nos pisos cerâmicos de dimensões
superiores a 200x300mm ou área superior a 400cm2 e a 1 ,2mm nos pisos
cerâmicos de dimensões inferiores a estas.
.1Ç fl srenf IA nOJA Q

16.1 ESQUADRIAS DE FERRO

Serão executadas conforme indicações em Projeto.
Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou
linhas ríp mçnr$ snIddns hrn smrihrins nn fimprinçrie mnrin e
desaparecerem as rebarbas e saliências de soldas.
Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as asperezas
limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com brocas
ou máquinas de furar sendo vedado o emprego de furadores.
As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a aparafusar, desde
que não perceptíveis, poderão ser corrigidos com broca sendo porém
terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima
redonda.
Tnrle es itinríes tern nnrttnq rio- ernerrerr intprmer$itrirq i~ni-nrinc tle nr

máximo 1 OOmm, bem como nas extremidades.
A fixação dos caixilhos será feita com rabos de andorinha, chumbados na
alvenaria c/ argamassa 1:3 de cimento e areia, e espaçados de
aproximadamente 60cm, sendo 2 o número mínimo de fixações de cada lado.
Os furos para rebites ou parafusos com porcas devem exceder de 01 (um)
milímetro o diâmetro do rebite ou parafuso.
A confecção dos perfilados será esmerada, de forma a se obter seções
padronizadas e de medidas rigorosamente iguais. Não se admitirá o emprego
r$e Iemenh'q enmnnr-tnq r*tirInq nIe iiinrn nnr enitip nio nutro meio rø
E

perfis singelos.
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O trilho metálico que conduzirá as carretilhas será em perfil "1" de W.
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17.0 INSTALAÇÕES
17.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
A execucào de civalouer servico deverá obedecer às normas da ABNT
para cada tipo de instalação
sendo os fios e cabos da marca
PERFIL,compatíveis com as NBR-6880, NBR.6148 , NBR-6245, NBR6812, NBR-5410 . Todos os fios e cabos com as seguintes caracteristicas
450/750v - bwf-antichama , com cobertura (isolante) de pvc.
Todas as tubulações serão embutidas e com eietroduto flexível da marca
iirir
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marca MATAI-SÔNIA, disjuntores da marca SIEMES, tomadas e
interruptores da marca PIAL
ou similar tudo comprovado pela
fiscalização comprovado pela fiscalização
As maquinas, equipamentos e instalações das mesmas seguirão a
orientação dos fornecedores.
17.2 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
A execução de qualquer serviço deverá obedecer às normas da ABNT
específicas para cada tipo de instalação.
Todos os tubos serão em pvc soldável da marca tigre, desde que seja
wriipuivado peia iiscaiizaçao a exceiència na quaiiaaae dos woos A

18.0 PINTURA
18.1 TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO PAREDE E FORRO:
A Textura acrílica será aplicada em um número de 1 demãos. Antes da
aplicação da tinta na superfície do reboco deverá ser feita uma preparação
prévia, com a aplicação do fundo preparador de paredes e deve ser aplicada
em todas paredes externas.
is. g_ v ,s , .st ,.n .is.r,,-,s... á á.... ,_J,..#g_n '.s.
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Sobre as superfícies de madeira preparadas, , serão aplicadas 2 demãos de
tinta esmalte sintético da Coral, Suvinil , Ypiranga ou similar na cor
especificada no projeto.
AAA T crwt
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MEMORIAL DISCRIT1VO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MANOEL CARLOTO PINHEIRO NA
SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA..CE
Sobre as superfícies de madeira preparadas, ou seja previamente seladas
com nivelite e emassadas com massa a óleo, serão aplicadas 2 demãos de
tinta esmalte sintético da Coral, Suvinil, '(piranga ou similar na cor
especificada no projeto.
40 4
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Receberá pintura com tinta hidracor todas as paredes internas da
edificação. A cor a ser aplicada será de acordo com a padronização do
município.
40DIMTUOA lDtor

Receberá pintura tipo piso com resina acrílica todos os piso internos e
externos da edificação. A cor a ser aplicada será definida durante
execução.

19.0 SERVIÇOS FINAIS
14.1 LIMPEZA DA OBRA
Limpeza de todas as peças de acabamento, devendo ser removida toda a
poeira e quaisquer vestígios de tinta e argamassa.
Limpeza dos pisos entregando o mesmo em condições de utilização,
removedor e água, das ferragens das esquadrias com removedor
aaequaao para acabamento cromado e aas ceramicas retiranao salpicos
de argamassa e tintas com esponja de aço fina.
Remoção de todo entulho proveniente da obra para local fora do canteiro
de obras, durante a execução, bem como no final da obra.
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DATA: nov/19
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE
OBRA: REFORMA DA E.M.E.E MANOEL CARLOTO PINHEIRO
LOCAL: SEDE DO MUNCIPIO DE JAGUARETAMA
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OBRA: REFORMA DA EME.F. MANOEL CARLOTO PINHEIRO
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA
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DATA: nov/19
CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE
OBRA:
REFORMA DA E.M.E.F. MANOEL CARLOTO PINHEIRO
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA
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DATA: nov/1 9
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE
OBRA:
REFORMA DA E.M.E.F MANOEL CARLOTO PINHEIRO
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA
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