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1.0 INTRODUÇÃO 

O presente memorial descritivo contém as especificações genericas para os serviços da futura 

Policlínica de Ipanguaçu-RN. No caso dos serviços não foram citados nesse memorial descritivo 

deverá ser respeitado às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras, das Concessionárias 

Locais, Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN e do engenheiro fiscal da obra.  

 
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Considera-se DEMOLIÇÃO o ato de desfazer qualquer serviço existente, cujos materiais 

empregados não tenham condições de reaproveitamento, resultando daí entulho que poderá ser 

removido ou não, logo após a demolição, para os locais que a Fiscalização autorizar. 

Considera-se RETIRADO o ato de desfazer cuidadosamente qualquer serviço existente, 

tendo em vista o reaproveitamento dos materiais, os quais serão selecionados e guardados em local 

conveniente, constituindo propriedade do cliente a que pertença o empreendimento. Os serviços de 

demolição ou retirada são complementados pela remoção que consiste no transporte do material até 

local de armazenamento. 

No caso de imóveis com mais de um pavimento, a demolição ou retirada será iniciada pelo 

último pavimento. Não será iniciada a demolição ou retirada de serviço de qualquer pavimento antes 

de terminada a do pavimento imediatamente superior, e removido todo o entulho. Os materiais a 

serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de 

poeira. O transporte será efetuado utilizando-se carros de mão e jericas, elevador de carga ou grua 

com caçambas apropriadas, A remoção dos materiais por gravidade será feita em calhas fechadas, de 

madeira, plástico ou metal; no ponto de descarga haverá um dispositivo de fechamento manejado por 

operário habilitado, sendo proibido o estacionamento ou trânsito nesse local. 

 
2.1 Critérios de controle 

Antes de ser iniciada a demolição ou retirada de qualquer serviço, as redes de abastecimento 

de energia elétrica, água e gás, e as canalizações de esgoto e de escoamento de água deverão ser 

retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações das empresas 

concessionárias locais e repartições públicas competentes. 

Os edifícios vizinhos do imóvel em demolição deverão ter suas edificações examinadas, 

previamente e periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade e ser evitado eventuais 

transtornos. Os elementos construtivos a serem demolidos não devem ser abandonados em posição 

que torne possível o seu desabamento devido a ações eventuais. 

 
3.0 COBERTURA 

3.1 Cobertura em telha de fibrocimento 

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o 

projeto; 



4 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

CGC (MF) 08.085.318/0001-24 

Avenida Luiz Gonzaga - Centro nº800 

CEP: 59508-000 Ipanguaçu/RN 
 

- Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou 

outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo 

entre as terças; 

- Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação 

á face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; 

- Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores 

do telhado ou em futuras   operações   de   manutenção.   Os   dados   apresentados   não 

abrangem todas as especificidades relacionadas a cada   projeto,   portanto   somente   o 

projetista será capaz de dimensionar as peças conforme cada caso; 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, 

sendo que os cintos   de segurança   trava-quedas deverão estar acoplados,   através de cordas, 

a terças ou ganchos vinculados à estrutura. Os montadores deverão caminhar sobre tábuas 

apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

- Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, 

meia-tesouras,   terças,   elementos   de   contraventamento   e   outros.   /Deve   ainda   ser 

verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal 

especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido   e/ou   fabricante   das 

telhas; 

- A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na 

vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as opostas montadas 

simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sota-vento); 

- Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias,   afim de evitar o remonte 

de quatro espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte, 

considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 1.1/4 de onda) e o recobrimento 

transversal especificado (14cm, 20cm etc); 

- Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da extremidade livre da 

telha; 

- Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos, ganchos 

ou    parafusos    galvanizados    8mm)    nas    posições    previstas    no    projeto     e/ou     de 

acordo com prescrição do fabricante das telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com 

rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento; 

- Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados 

pela respectiva normalização não devem ser utilizadas. 

 
3.2 Revisão de cobertura em telha cerâmica 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que 

os   cintos    de    segurança    trava-quedas    deverão    estar    acoplados,    através    de   cordas, 

a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou 

despregar-se com relativa facilidade); 
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necessários estão instalados; 

- Retirar cada telha manualmente, formar pilhas de sete ou oito telhas, amarra-lás, com uso de cordas, 

até a laje imediatamente abaixo da cobertura; 

- Verificar quais telhas podem ser reutilizadas (não quebradas, livres de mofos e substâncias 

impregnantes que podem prejudicar seu desempenho); 

- Separar as telhas novas, que deverão ter mesma cor e dimensões do restante do telhado e transportá- 

las com guincho até a cobertura; 

- Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais do que sete 

ou Oito telhas. Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo 

as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

- Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia - 

tesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de contraventamento e Outros. Deve ainda 

ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima 

especificada para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 

5 ou 6cm; 

- A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em 

águas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo 

entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade especificada para 

o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura 

equivalente à espessura de duas ripas; 

- No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com 

arame recozido galvanizado; 

- Na colocação das telhas, manter sobreposição longitudinal de no mínimo 10cm; 

- Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados 

pela respectiva normalização devem ser expurgadas; 

- Nas posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser 

adequadamente recortadas (utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma 

que o afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm. 

- Deve ser feita execução de cumeeira para telha cerâmica utilizando argamassa com traço de 1:2:9 

(Uma lata de cimento, duas de cal e 9 de areia). A cumeeira deve ser executada com peças, de 

preferência, que desempenhem tal função e são denominadas "cumeeiras", podendo ser também 

executadas com capas de telhas do tipo Capa e canal. As cumeeiras ou telhas devem ser 

cuidadosamente encaixadas e emboçadas na cumeeira do telhado no sentido oposto aos ventos 

predominantes, obedecendo a um recobrimento longitudinal de 60cm entre as peças subsequentes, no 

mínimo. Este serviço consiste na fixação das telhas ditas de capa às telhas canais, no beiral da 

cobertura, através de uma argamassa mista de cimento e areia fina, no traço 1:6. No caso de telhas 

coloniais, a massa deve preencher todo o contorno da cabeça das telhas. 
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Os rufos deverão ser de concreto pré-fabricado com largura de 25 cm e espessura de 3cm 

e seus complementos deverão ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligação entre as 

telhas, beiral e seus condutores. Deverão ser colocados rufos de concreto na parte interna da 

platibanda com a finalidade de caminhar a água que corre pela alvenaria da platibanda à calha, onde 

as mesmas deverão ser de PVC. Os rufos serão de concreto armado no traço I (cimento, areia, brita) 

com malha de ferro 4.2mm, com largura de 23cm, espessura de 5,0cm e comprimento de 1,0m 

podendo ser ou não pré-moldados. 

Será aplicada uma régua de beiral em madeira tipo Massaranduba nas extremidades livres 

do madeiramento (caibro e linhas) e nas laterais dos caibros extemos. As réguas de beiral devem ter 

altura tal que cubra a linha, o caibro e a ripa, de modo que a telha virada proteja sua superfície 

superior. Com relação ao chapim, ele deverá ser de concreto pré- moldado, com pingador, cor natural, 

com largura de 25cm e espessura de 5cm, executado nas alvenarias da coberta, indicadas no projeto 

de arquitetura. 

 
3.4 Calhas de aço galvanizado ou zinco 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que 

os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos 

vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas 

providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

- Observar 0 fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal especificada 

para as calhas e o caimento mínimo de 0,5% no sentido dos tubos coletores; 

- Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem 

com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

- Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente 

espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. 

 
4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 
4.1 Tubos e conexões 

- Tubos e conexões de PVC rígido da linha soldável, fabricados em conformidade com a norma 

ABNT NBR 5648:2018, nos diâmetros externos (de) 20 a 110mm, das marcas Tigre, Amanco, Krona 

ou de marcas com qualidade equivalente ou superior; 

- Tubos e conexões de PVC rígido da linha esgoto série normal ou reforçada, fabricados em 

conformidade com a norma ABNT NBR 5688:2018,   DN   40mm   a   DN   150mm,   das 

marcas Tigre, Amanco, Krona ou de marcas com qualidade equivalente ou superior; 

- Ralos e caixas sifonadas de PVC injetado, não plastificado, sifonados com altura minima 

de selo hídrico de 50 mm, conforme NBR 8160/1999, com entradas DN 40mm e saída DN 
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50mm ou DN75mm, dotadas de grelha removível com acabamento metálico cromado elou 

plástico e formato quadrado e/ou redondo, das marcas Tigre, Amanco, Krona ou de marcas 

com qualidade equivalente ou superior. 

-Para as caixas sifonadas com tampa hermética, as tampas deverão ser cegas, redondas elou 

quadradas, das marcas Tigre, Amanco, Krona ou de marcas com qualidade equivalente ou superior. 

 
4.2 Metais sanitários e equipamentos 

- Bases para registros de pressão e de gaveta, em cobre ou latão, fabricados pelas marcas 

Fabrimar,    Deca,    Docol,    ou    por    marcas    com    qualidade    equivalente    ou    superior; 

- Registros de pressão e de gaveta em cobre ou latão, com acabamento cromado, fabricados 

pelas marcas Fabrimar, Deca,  Docol ou por marcas com qualidade equivalente ou superior; 

- Tomeiras   para lavatórios, pias, e para tanques com acabamento cromado elou plástico, 

com fechamento manual ou automático, fabricação   Fabrimar,   Deca,   Docol,   Tigre   ou 

marcas com qualidade equivalente ou superior; 

- Válvulas de escoamento, sifões e engates cromados e/ou plásticos, fabricação Fabrimar, Deca, 

Docol, Tigre ou marcas com qualidade equivalente ou superior; 

- Válvula de mictório com fechamento automático fabricação Deca,   Docol,   Tigre   ou 

marcas com qualidade equivalente ou superior; 

 
4.3 Caixas de inspeção e de gordura 

As caixas de inspeções e passagem serão de alvenaria revestida, e as suas devidas tampas 

deverão ser de concreto armado, fácil remoção e acesso. As caixas de gordura serão em alvenaria de 

tijolo cerâmico, com dimensões especificadas em projeto, tendo em vista que possuirá duas aberturas 

de 10 cm do fundo da caixa para o final da peça, e declividade mínima de 1% em toda a caixa. 

 
4.4 Reservatório de água em PVC 

Para os reservatórios de Polietileno deve existir alguns cuidados, como o seu transporte, 

limpeza do tanque e sua instalação. Recomenda-se sempre consultar o manual do fabricante para 

maiores especificações e detalhamento. Fabricação Fortlev, Tigre, Bakof ou marcas com qualidade 

equivalente ou superior. 

 

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As execuções das instalações elétricas   seguirão todas as convenções e prescrições 

da ABNT e da concessionária local de energia   (COSERN) e   aos projetos   específicos. 

Todas   as   instalações    serão    executadas   com    esmero    e   bom   acabamento,    com   todos 

os condutos, condutores e equipamentos arrumados em posição in icados nos ro•etos com 

suportes satisfatórios e de boa aparência. 

Só serão   aplicados materiais   rigorosamente   adequados para   a finalidade em vista, 

e que satisfaçam as normas da ABNT. 
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Nos casos em que os eletrodutos não sigam   embutidos,   seguirão   aparentes   no 

madeiramento ou paredes suportadas por braçadeiras. A tubulação deverá   seguir 

rigorosamente alinhada. Não deverá ser empregada tubulação flexível tipo   conduite. 

Fabricação Tigre, Amanco, Fortlev ou marcas com qualidade equivalente ou superior. 

Não deverão ser empregadas curvas maiores de 90° em   cada   trecho   de 
canalização. Entre duas caixas   ou extremidades e   caixas   poderá ser empregada no máximo 
3 (três) curvas. Não será aceito curvas feitas nos eletrodutos, nem bolsas feitas a fogo. 

Os tubos cortados a serra, suas bordas serão limadas para remover rebarbas. 

Os condutores elétricos deverão ter bitola mínima de 1,5mm², para iluminação, e 2,5 mm² 

para tomadas de uso geral. A partir da bitola 4,0 mm², deverão ser usados cabos antiflama. As bitolas 

dos condutores serão indicadas no projeto e será observada a condição de um neutro para cada 

circuito, aterrada como prescreve a norma. Os condutores deverão ser das marcas Sil, Pireli, I„uzzano 

ou de marcas com qualidade equivalente ou superior. 

Antes da enfiação, deverá ser feita limpeza e secagem da tubulação. Como 

lubrificante para facilitar a enfiação dos condutores será permitido o uso de talco   ou 

parafina e deverá ser usado arame galvanizado n.°16, que servirá de guia, porém após 

enfiação   este   arame   não   deve   permanecer   no   eletroduto.   Os   condutores    somente 

deverão ser enfiados depois de estar completamente terminada a rede de eletrodutos e 

concluído todos os serviços de construção que possa danificar. 
As caixas de passagem 4x2, 4x4, sextavada e octogonal serão do tipo plástico, na cor 

amarela. Os diâmetros das entradas serão especificados em projeto, bem como as disposições destas 
entradas. Fabricação Tigre, Pial, Fortlev ou marcas com qualidade equivalente ou superior. 

Os interruptores, disjuntores e as tomadas deverão ser nas marcas Siemens, Schneider, Pial 
ou marcas com qualidade equivalente ou superior. 

As caixas de passagem receberão tampas com equipamentos de acordo com a necessidade 
das instalações a Serem executadas e sua colocação só será feita após a pintura do prédio. 

Em áreas destinadas a jardins, bem como em campo aberto, todos os eletrodutos deverão 

ter    profundidade    mínima    de    30    cm,     e    a    fiação    deverá    ser     em    Plastchumbo. 

Os fios serão deverão seguir as seguintes cores: 

Fase - Vermelha 

Neutro - Branco 

Retorno - Azul 

Terra - Verde 

 
6. REVESTIMENTOS 

 

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer serviço de 

revestimento. O revestimento só será iniciado após a completa pega das argamassas das alvenarias e 

decorridos 24 (vinte e quatro) horas de aplicação do chapisco. Além disso, devem estar embutidas as 

canalizações e concluída a coberta. 

Será executado chapisco prévio nas paredes e lajes no traço de 1:3 (cimento, areia grossa). 

Será aplicado reboco no traço 1:4 (cimento, areia média) nas partes inferiores da laje e nas paredes 

que não são destinadas a revestimentos cerâmicos deverão apresentar superfícies lisa, plana sem 
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o reboco deverá ser executado com desempenadeira de aço. 

Todas as paredes que levarem revestimento cerâmico receberão um emboço 
executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:5. A argamassa será fortemente comprimida 
contra a superfície, devendo apresentar acabamento áspero. 

O assentamento do revestimento cerâmico será feito em juntas a prumo (sendo as quinas 

das alvenarias com mão posta), com argamassa colante AC-III, e as juntas deverão ser alinhadas, de 

espessura constante de 2mm. 

Serão tomados todos os cuidados necessários para que os revestimentos cerâmicos 

não sofram arranhões, ou trincaduras c que as superfícies após   o   revestimento   se 

apresentem em perfeito prumo e inteiramente uniforme, sem presença de ressaltos ou depressões. 

 

7. ESQUADRIAS 

7.1 Esquadrias de madeira 

Todos os serviços de marcenaria e carpintaria serão executados segundo técnica para 
trabalhos deste género e obedecerão rigorosamente às indicações constantes nos projetos, detalhes 
especiais e especificações gerais. 

Os tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente ao projeto de arquitetura, 
devendo todos os vãos serem confirmados no imóvel antes da fabricação. 

A madeira deverá ser de lei, bem seca, isenta de partes brancas, carunchos e brocas, 
sem nós ou fendas, que comprometam a sua durabilidade e aparência. 

O revestimento das portas está especificado nos quadros de esquadrias Constantes dos 

desenhos. Os marcos de madeira serão de madeira de lei, com aduelas de largura idêntica as 

espessuras   das paredes acabadas, com   jabres   de 3,5cm,   com espessuras   condizentes com 

os vãos. 

As aduelas verticais dos marcos terão chumbadores metálicos rígidos, executados 

com ferro chato de 1" x 1/4", tipo rabo de andorinha e solidamente ligados às aduelas por parafusos 

resistentes. As faces das aduelas em contato com as alvenarias, serão providas de pregos de taco (15 

x 1 para a aderência da argamassa de chumbação, na proporção de 30 pregos por metro linear de 

aduela. 

Durante os serviços   de acabamento   arestas   dos marcos   deverão ser   protegidas 

contra colisões de ferramentas e equipamentos, de modo a se apresentarem perfeitamente 

vivas no término do serviço. 

Os marcos deverão ser instalados em perfeito esquadro, no prumo e no alinhamento das 

paredes. Não serão tolerados desvios nos respectivos planos que prejudiquem o enquadramento 

ajustado da folha da porta. 

Em batentes, os parafusos devem ter cabeças embutidas na madeira. Os furos de 

embutimento devem ser tapados com tarugos da mesma madeira do batente. 

A continuidade da superfície da madeira deve ser restabelecida por método adequado. As 

guarnições serão da mesma qualidade da madeira dos marcos e pregadas aos 



10 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

CGC (MF) 08.085.318/0001-24 

Avenida Luiz Gonzaga - Centro nº800 

CEP: 59508-000 Ipanguaçu/RN 
 

batentes de madeira ao longo e próximo da junta destes com as paredes. Os pregos devem ser do tipo 

sem cabeça, convenientemente espaçados. 

Os alizares deverão ser bem aparelhados, perfeitamente lixados e alinhados, para uma 

perfeita justaposição ao revestimento das paredes e obedecerão aos detalhes do projeto quanto às 

dimensões e seções. Nas esquadrias internas dos sanitários, as folhas, batentes e guarnições nio devem 

ter contato com o piso lavável. 

A colocação das folhas deve ser sempre posterior à execução dos pisos não podendo as 

mesmas   serem   forçadas   no    quadro    formado    pelo    batente.    Devem    ser    previstas 

folgas suficientes para livre movimentação das folhas no batente. As folgas devem ser 

mínimas e constantes na sua uniformidade dentro do conjunto. As variações das folgas 

devem ser imperceptíveis no conjunto. 

As ferragens devem ser colocadas de preferência, pelo fabricante das esquadrias, de forma 

cuidadosa, não sendo admitidas folgas ou remendos. 

Para as ferragens não destinadas à pintura, devem ser adotadas precauções tais como 

isolamento com tiras de papel ou fita de celulose, para evitar escorrimento ou salpicos de tinta e 

verniz. 

As dobradiças, em número mínimo de três por folha, devem ser encaixadas em rebaixos 

feitos nos batentes e no enquadramento das folhas. Devem ser fixadas ao batente e à folha em perfeita 

conexão, de modo a evitar folgas ou apertos que exijam posterior correção. 

As distâncias entre as dobradiças devem ser adequadas para perfeito desempenho da 

esquadria e à estética do conjunto. As distâncias das dobradiças externas aos limites superior e inferior 

das    folhas    devem    ser    iguais.    A    relação     entre     essas     distâncias     deve     ser 

mantida invariável no conjunto arquitetônico.   Os parafusos das dobradiças devem ser de 

latão e acompanhar o   acabamento   das mesmas.   O armazenamento,   manuseio   e aplicação 

do laminado fenólico melamínico deverão seguir estritamente as   recomendações   do 

fabricante. 

8. PINTURA 

8.1 Pintura látex acrílico 

8.1.1 Considerações gerais 

Além de seguir as normas da ABNTe as prescrições do fabricante da tinta quanto ao preparo 
das superfícies e aplicação, o processo de pintura deverá. Se realizar nas seguintes etapas: 

• Preparação das superfícies. 

• Aplicação eventual de fundos. 

• Aplicação da tinta de acabamento. 

Toda superfície a ser pintada deverá estar seca, limpa, lisa e isenta de impurezas 

que possam danificar a pintura (óleos, ceras, resinas, sais solúveis, etc.). Deverão ser 

corrigidos quaisquer defeitos presentes no revestimento. Devem ser usados somente tintas, sclantcs, 

massas c outros coadjuvantes de  qualidade comprovada indicada   para   a   base   a   ser 

pintada. No preparo da superfície, será feitos aplicação prévia de selantes, vedante de poros 

e fissuras, e outros produtos, quando indicado no projeto ou especificado pela Fiscalização. 
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A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais durante os 
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 

Serão dadas tantas demãos quanto forem necessárias à obtenção de coloração 

uniforme   para as tonalidades especificadas no projeto, não devendo nunca ser inferior a 

duas. A segunda demão e as subsequentes só poderão ser aplicadas quando a precedente 

estiver inteiramente seca, observando-se um intervalo especificado pelo fabricante. 

A aparência da pintura acabada deverá ser perfeita, sem nível de bolhas de ar, rastros de 

rolo de aplicação ou quaisquer outras imperfeições, Serão adotadas precauções especiais no sentido 

de evitar salpicos de tinta em superfícies não destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, 

pisos, louças, etc.), devido à dificuldade de posterior remoção de tinta aderida a superfícies rugosas 

ou porosas. 

Com a finalidade de proteger as superfícies acima referidas, serão tomadas precauções 

especiais   tais   como   o    isolamento    das    guarnições    das    esquadrias    com    tiras    de 

papel, cartolina, pano, etc., e a separação com tapumes. Os salpicos que não puderem ser 

evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor 

adequado, sempre que necessário. 

Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à aprovação da Fiscalização uma 

amostra com dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m, sob iluminação equivalente e em 

superfície idêntica à do local a que se destina. 

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas 

cores está determinada no projeto   arquitetônico   e   especificações.   Salvo   autorização 

expressa da Fiscalização, serão empregadas,   exclusivamente,   tintas   já   preparadas   em 

fábrica, entregues no local de aplicação com sua embalagem original intacta. A pintura em superfícies 

externas não poderá ser realizada em dias chuvosos. 

 
8.1.2 Métodos aplicação 

Para aplicação das tintas será utilizado pincel, rolo manual, conforme o tipo de tinta 

e o local. para aplicação a pincel e a rolo manual, é essencial que a película não endureça 
antes que a operação esteja completada, isto é, a tinta deverá permanecer úmida o tempo 

suficiente para permitir a ligação das áreas separadas sem deixar marcas ou manchas que 

indiquem a descontinuidade ou interrupção da operação de aplicação da tinta. 

A tinta será considerada boa para ser aplicada a pincel ou rolo manual quando obedecer aos 

seguintes requisitos: Espalhamento efetuado com pequeno esforço (tinta não excessivamente viscosa 

ou espessa). Permanência da fluidez o tempo suficiente para que as marcas do pincel ou rolo manual 
desapareçam e evitem o escorrimento pelas superfícies verticais. Serão adotados seladores e tintas 

marcas SUVINIL, SHERWINWILLIAMS, CORAL ou marcas de qualidade equivalente ou superior. 

Para reduzir a porosidade, uniformizar as superfícies e melhorar a textura facilitando a 

adesão da tinta de acabamento deve-se fazer uso de fundos, conforme recomendado a seguir: para 

paredes e tetos com reboco ou gesso, usar fundo selador apropriado base (composição líquida que 

visa a reduzir e uniformizar a absorção inútil e excessiva da superfície). 

 
8.1.3 Etapas de aplicação 

- Preparo do revestimento pela limpeza do pó, gorduras, etc. 

-Aplicação de fundo selador, selador acrílico ou produto apropriado diretamente sobre o revestimento 
após 30 dias da execução, 
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-Aplicação de massa PVA acrílica a espátula larga e lixa no 40, adaptada à desempenadeira, nas áreas 
rebocadas. 

- Aplicação de lixa n°120, nos pontos onde se fizer necessário uma terceira demão de 
massa, aplicar, lavando todo o pó. 
- Aplicar tinta, mínimo duas demãos. 

- Referência de tinta e cor constante da especificação básica. 

 
8.2 Pintura esmalte sintético 

8.2.1 Considerações gerais 

Além de seguir as normas da ABNT e as prescrições do fabricante da tinta quanto ao preparo 

das superfícies e aplicação, o processo de pintura deverá se realizar nas seguintes etapas: 

- Preparação das superfícies. 

- Aplicação eventual de fundos. 

-Aplicação da tinta de acabamento. 

Toda superfície a ser pintada deverá estar seca, limpa, lisa e isenta de impurezas que possam 

danificar a pintura (óleos, ceras, resinas, sais solúveis, etc.). Deverão ser corrigidos quaisquer defeitos 

presentes no revestimento. 

Devem ser usados somente tintas, selantes, massas e outros coadjuvantes de qualidade 

comprovada indicada para a base a ser pintada. 

No preparo da superfície, serão feitos aplicação prévia de selantes, vedante de poros e 
fissuras, e outros produtos, quando indicado no projeto ou especificado pela Fiscalização. 

As superfícies de madeira serão preparadas com emprego de lixas, sucessivamente mais 
finas, até se obterem superfícies planas e lisas. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais 

durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. Serão dadas tantas demãos 

quanto forem necessárias para a obtenção de coloração uniforme para as tonalidades 

especificadas no projeto, não devendo nunca ser inferior a duas. A segunda demão e as 

subsequentes só poderão ser aplicadas quando a precedente estiver inteiramente seca, observando-

se um intervalo especificado pelo fabricante. 

A aparência da pintura acabada deverá ser perfeita& sem nível de bolhas de ar, 

rastros de rolo de aplicação ou quaisquer outras imperfeições. Serão adotadas precauções 

especiais no sentido de evitar salpicos de tinta em superfícies não destinadas a pintura 

(vidros, ferragens de esquadrias, pisos, louças, etc.), devido à dificuldade de posterior 

remoção de tinta aderida a superfícies rugosas ou porosas. 

Com a finalidade de proteger as superfícies acima referidas, serão tomadas precauções 

especiais   tais   como   o    isolamento    das    guarnições    das    esquadrias    com    tiras    de 

papel, cartolina, pano, etc., e a separação com tapumes. Os salpicos que não puderem ser 

evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor 

adequado, sempre que necessário. Antes da execução de qualquer pintura, será submetida á 

aprovação da Fiscalização uma amostra com dimensões mínimas de 0,50 x 1,00 m, sob 

iluminação equivalente e em superfície idêntica à do local a que se destina. 

A indicação exata dos locais a receber os diversos de pintura e respectivas cores está 

determinada     no     projeto     arquitetônico     e      especificações.      Salvo      autorização 

expressa da Fiscalização, serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em 
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fábrica, entregues no local de aplicação com sua embalagem com sua embalagem original intacta. A 
pintura em superfícies externas não poderá ser realizada em dias chuvosos. 

 
8.2.2 métodos de aplicação 

Para aplicação das tintas será utilizado pincel, rolo manual, conforme o tipo de tinta e o 
local. para aplicação a pincel e a rolo manual, é essencial que a película não endureça antes que a 

Operação esteja completada, isto é, a tinta deverá permanecer úmida o tempo Suficiente para permitir 
a ligação das áreas separadas sem deixar marcas ou manchas que indiquem a descontinuidade ou 

interrupção da operação de aplicação da tinta. 

A tinta será considerada boa para ser aplicada a pincel ou rolo manual quando obedecer aos 

seguintes requisitos: Espalhamento efetuado com pequeno esforço (tinta não excessivarnente viscosa 

ou     espessa).     Permanência     da     fluidez     o     tempo     suficiente      para      que      as 

marcas do pincel ou rolo manual desapareçam e evitem o escorrimento pelas superfícies verticais. 

Para reduzir a porosidade, uniformizar as superfícies e melhorar   a   textura 

facilitando a adesão da tinta de acabamento deve-se fazer uso de fundos, conforme recomendado a 

seguir:    para    madeira,    usar    também    o    fundo    selador.    Convém    lembrar    que 

materiais as madeiras naturais contêm um grande   número   de   substancias   inclusive 

fenólicos, alguns dos quais poderio interferir na secagem das tintas. 

 
8.2.3 Etapas de aplicação 

- Lixamento com lixas sucessivamente mais finas até a obtenção de superfícies planas e lisas; 
-Aplicação de 2 demãos; 

- Aplicação de 3 demãos de 30 u/demão de esmalte sintético. 

 
8.2.4 Pintura em estrutura ou elementos metálicos de ferro ou galvanizados 

Compreende a execução de pinturas em estruturas ou elementos metálicos que requeiram 

tratamento especial. Uma vez que alguns ambientes apresentam características agressivas, torna se 

necessária uma preparação adequada das superfícies a serem   pintadas.   Serão   adotados 

fundos    galvanizados    e/ou    das    marcas    SUVINIL,    SHERWIN    WILLIAMS,    CORAL 

ou marcas de qualidade equivalente ou superior. A eficiência dos revestimentos depende 

principalmente desta preparação. 

Uma superfície limpa, livre de ferrugem, graxa sujeira e umidade é o melhor substrato para 
um bom revestimento protetor. 

A preparação para a pintura poderá ser feita através de um dos seguintes métodos: 

Limpeza Mecânica - consistem na remoção das cascas de laminação e de outras impurezas através 

da utilização de ferramentas manuais ou mecânicas de raspagem, escovamento e lixamento. 

Jateamento - consiste na projeção de um abrasivo, sobre a superfície metálica propelido pela ação 

de ar comprimido para a remoção das cascas de laminação e de outras impurezas. 

Antes de preparar a superfície por qualquer método de jateamento, deverão ser removidas 

todas as sujeiras, óleos ou graxas, utilizando-se pano limpo embebecido em solventes apropriados. 

As   rebarbas    e    resíduos    de    solda    devem    ser    tirados    com    talhadeira.    Concluído 

o jateamento, toda a poeira da superfície deverão ser eliminados com aspirador de pó, ar 

comprimido ou escovamento, sendo protegida, até quatro horas   após,   com   a   primeira 

demão do sistema de pintura indicado. 
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9.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A PÂNICO E CONTRA INCÊNDIO 

Extintores de Incêndio 

Tendo como objetivo fixar as condições exigíveis para a instalação de sistemas de proteção 

por extintores portáteis para salvaguarda de pessoas e bens materiais. As NBR 7195, NBR 7532 

(identificação dos extintores de incêndio - Padronização), deverão ser parte integrante na execução 

deste PPCI - Plano de Prevenção contra Incêndio. 

A contratada deverá fornecer e instalar os extintores de incêndio distribuídos conforme Projeto 

de PPCI, numerados e identificados. As identificações dos extintores deverão cumprir com as normas 

contidas na NBR7532. 

Os extintores deverão ser instalados conforme descrição abaixo: 

A uma altura entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda inferior e a parte superior 

respectivamente, em local desobstruído de fácil acesso e visível, conforme planta do PPCI, fora de 

qualquer caixa de escada, fixado em suportes resistentes, com prazo de validade da manutenção de 

carga e hidrostática atualizados, que estejam preferencialmente localizados junto aos acessos 

principais, sinalizados por placas fotoluminescentes, fixadas com fita dupla face, visíveis de qualquer 

parte do prédio, que permaneçam protegidos contra intempéries e danos físicos em potencial. Os 

extintores quando forem fixados em paredes ou colunas, seus suportes deverão resistir a três vezes a 

massa total do extintor. A edificação deverá apresentar extintores numerados e localizados conforme 

descrito em projeto. 

Iluminação de Emergência 

As luminárias deverão ser fornecidas e instaladas nas quantidades e locais indicados em 

projeto, Luminária de emergência completa, constituída de invólucro contendo lâmpada fluorescentes 

ou similares com fonte de energia com carregador e controles de supervisão, com autonomia mínima 

SW 120 minutos de funcionamento de acordo com a NBR 10898. 

Outros serviços de combate a incêndio poderão ser utilizados como sinalização de emergência, 

hidrantes, sprinklers e outros citados nas instruções técnicas de combate a incêndio do Corpo de 

Bombeiros do Rio Grande do Norte, os mesmos deverão seguir os critérios das IT e as especificações 

fornecidas pelo setor de engenharia. 

 
10.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os serviços só poderão ser iniciado após a emissão da ordem de serviço, após essa deverá 

ser providenciado a Anotação de responsabilidade técnica de execução, o Álvara de Construção, o 

Cadastro Nacional de Obras (CNO) e placa de obra.  

O serviço somente será recebido se estiver completamente limpo, sem nenhum vestígio de 

resíduos, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, 

pisos e paredes e outros, isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as 

instalações definitivamente ligadas às redes públicas, testadas e em perfeito estado de funcionamento. 

Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados. 
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Um Responsável Técnico (Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, Engenheiro Eletricista) deverá 

ser indicado como responsável técnico para o acompanhamento dos serviços objeto desta licitação. 

Quaisquer diferenças nas quantidades dos serviços propostos deverão ser imediatamente 

comunicadas ao setor de fiscalização técnica da Prefeitura. Nas descrições dos serviços presentes no 

projeto, memorial descritivo, orçamento sintético, estão inclusos todos os materiais e mão-de-obra 

necessárias para o pleno acabamento e uso do equipamento público; mesmo que tais materiais não 

estejam inclusos no serviço, sendo que o quantitativo descrito terá que ser rigorosamente executado.  
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