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1.0 DADOS GERAIS 

 1.1 Observações Gerais 

 O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas 

mínimas a serem obedecidas na execução da obra e serviços acima citados, fixando os parâmetros 

a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte integrante dos 

contratos de obras e serviços. 

 Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os 

projetos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e ou detalhes a 

serem elaborados, com as prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais 

específicos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras 

normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, 

Municipal vigentes e pertinentes. 

 Os projetos fornecidos incompletos, necessários à execução do objeto da licitação, bem 

como outros projetos básicos não fornecidos, como por exemplo detalhes que não constarem dos 

projetos, das especificações fornecidas, deverão ser elaborados, alterados ou modificados pela 

CONTRATADA depois de esclarecidas antecipadamente todas as dúvidas juntamente com a 

FISCALIZAÇÃO, com os projetistas e ou seus prepostos, que deveram aprová-los, quando da 

execução das obras, logo, serviços extras executados antes da aprovação pela CONTRATANTE não 

serão remunerados. 

 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 e sem ônus à CONTRATANTE. 

 A execução, bem como os novos projetos, os projetos de complementações, alterações, 

cadastramentos, etc. deverão ser registrados no CREA/CAU, através de ART/RRT específica para 

cada caso. Todas as obras e serviços a serem sub-empreitados, desde que com autorização prévia 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, deverão ter ART/RRT em separado da 

execução total da obra, tendo como contratante a proponente ou CONTRATADA, e que deverá ser 
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entregue uma cópia na Secretaria de Planejamento para fins de arquivo. Quando não houver 

descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou equipamento a ser utilizado, seguir 

orientação da FISCALIZAÇÃO e dos respectivos projetistas de cada área em questão. 

1.2 Da Fiscalização 

 

Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, através da Secretaria de Planejamento ou sucessoras, o qual 

será doravante, aqui designado FISCALIZAÇÃO. 

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

proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número 

compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro proposto seja 

cumprido à risca. 

 A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar 

sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA, com visto no 

Estado do Paraná, e que no caso da CONTRATADA deverá ser os responsáveis técnicos, cujos 

currículos serão apresentados no ato da licitação, e no caso da FISCALIZAÇÃO serão indicados pela 

Secretaria de Planejamento. 

 

1.3 Objeto da Reforma 

 

Este memorial visa esclarecer as orientações a respeito da reforma geral do GINASIO ISAEL 

PASTUCH e é parte integrante dos projetos e orçamento proposto para execução do serviço a ser 

realizado em União da Vitória (PR). 

A Contratada fornecerá todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos 

necessários devendo atender obrigatoriamente as normas e procedimentos da ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 
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Além disso, a fiscalização da obra terá o direito de exigir a demolição e reconstituição dos 

elementos que se apresentarem em desacordo com as peças instrutoras do presente memorial 

com responsabilidade exclusiva da contratada, sem adição de custos para o contrato. 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Ficarão a cargo exclusivo da Contratada todas as providências e despesas correspondentes 

às instalações provisórias da Obra, compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas 

necessárias á execução dos serviços contratados, desde a sua disponibilização até sua mobilização 

ao local da obra. 

 

Limpeza do Terreno:  

 

A limpeza do terreno, executada pela contratada, compreenderá serviços de capina e 

remoção de quaisquer elementos estranhos à construção ou que possam causar danos à obra. 

A limpeza deverá ainda, ser de responsabilidade da contratada e procedida antes da 

locação da obra bem como, de forma periódica sempre que houver necessidade. 

Será procedida periodicamente a remoção de todo o entulho e detritos que venham a 

acumular no terreno, no decorrer da obra.  E é fundamental que a contratada mantenha todos os 

setores do serviço permanentemente limpos, dada a sua característica, ou seja, reforma em 

edificação. Também deverá ser considerado a remoção diária de entulho. 

 

Demolições e Remoções: 

 

As demolições necessárias, bem como a completa limpeza do terreno serão feitas dentro 

da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma que evite danos a terceiros. 
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Em geral, a execução dos serviços de demolição e remoção, bem como qualquer serviço 

que venha causar transtornos aos vizinhos, deverá ser feita somente durante o horário comercial, 

das 07:00 as 18:00. 

Antes de qualquer inicio de serviço, a contratada deverá proceder a um detalhado exame e 

levantamento da edificação ou estrutura a ser demolida. Devendo ser considerado aspectos 

importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, 

as condições das estruturas, etc. 

A demolição deverá ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas 

portáteis motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o acumulo de entulho em quantidade tal que 

sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes. 

Os materiais provenientes da demolição, considerados reaproveitáveis, deverão ser 

convenientemente removidos para os locais indicados pela fiscalização. 

A contratada deverá ainda, entregar o ambiente em perfeitas condições de uso e para uso 

imediato, isso quer dizer que o local deverá estar totalmente limpo ao término dos serviços. 

 

Placa da Obra: 

 

É de Responsabilidade ainda da contratada, além da  execução da reforma,  a confecção e 

fixação de uma placa da obra no modelo que será fornecido pelo ESTADO DO PARANÁ e Secretaria 

de Planejamento com  a dimensão de 2,0m x 4,0m. A Placa deve ser de Chapa de aço #18 tratada 

previamente com antioxidante. Fundo pintado em tinta automotiva branca. Faixas de cor e textos 

produzidos com vinil adesivo de recorte ou pintados, conforme necessidade. Demais 

especificações quanto às letras, cores, logos, e demais informações diretamente no Manual de 

Padronização do PARANA CIDADE. 
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Modelo de placa 

Tapumes: 

 

Ficará sob a responsabilidade da contratada também, o fechamento do local com tapume 

de madeira compensada, de no mínimo 6,0 mm, e mantê-lo sempre em boas condições de uso do 

início até na entrega da obra concluída. Cabe ainda a contratada, a pintura do tapume nas duas 

faces (interna e externa). 

Instalações Provisórias: 

 

A contratada ficará responsabilizada por elaborar croquis de instalação do canteiro de 

obras, com locação dos espaços para depósitos, bancadas e instalações sanitárias provisórias – 

que deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização – lembrando que qualquer ligação 

provisória será de responsabilidade também da contratada. 

 

Administração da Obra:  

 

A obra desde seu inicio até a entrega final e concluída, deverá ser acompanhada e 

administrada por engenheiro ou arquiteto responsável técnico, além de um mestre de obras 
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responsável. Na obra e em escritório apropriado, deverão ser mantidas cópias de todos os 

projetos e ainda cópias das ART’s (Anotação de Responsabilidade Técnica) e das RRT’s (Relatórios 

de Responsabilidade Técnica) destes projetos (e execução) e diário de obra. 

Eventuais problemas técnicos durante a execução da obra deverão ser solucionados pelo 

responsável técnico da obra e submetidos à aprovação da fiscalização. A contratada responderá 

ainda, integralmente acerca da manutenção da segurança no canteiro de obras até a entrega final 

da obra. Deve ainda, a contratada, não só fornecer (todos equipamentos e aparelhos de segurança 

necessários e exigidos pela legislação vigentes e órgãos competentes de segurança) os 

equipamentos de segurança, mas, também orientar e exigir o seu uso. 

 

Locação da Obra:  

 

A locação da obra será feita com base nos projetos de arquitetura, estrutural e planta de 

implantação.   

Fica sob responsabilidade integral da contratada, a ocorrência de eventuais erros e se 

obrigará a proceder as consequentes demolições e/ou  modificações, adições e reposições 

necessárias sem qualquer atraso no cronograma acordado. 

Despesas Extras: 

 

A contratada fica responsável por todas as despesas legais relativas à obra, tais como: 

ART’s (Anotação de Responsabilidade Técnica) e RRT’s (Relatórios de Responsabilidade Técnica), 

taxas de licenças, impostos, seguros e quaisquer outras despesas relacionadas a viabilização da 

obra. 

 

 

2.0 COBERTURA METÁLICA  
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A estrutura da cobertura metálica existente deve ser inspecionada e completamente 

recuperada, com a aplicação de pintura e produtos protetores (zarcão ou similar), após a devida 

limpeza e retirada de material oxidado nos pilares, arcos treliçados e terças que não serão 

trocadas. 

Para o trabalho foi considerado a montagem de torres metálicas para a aplicação dos 

serviços em altura, de lixamento mecânico e pintura das estruturas, que fica a cargo da 

CONTRATADA a locação das torres, e equipamentos de segurança, bem como o treinamento dos 

colaboradores para trabalho em altura conforme normas de segurança pertinentes.  

Todas as telhas deverão ser trocadas por telha aluzinco 0,5 mm bem como, e a inserção de 

16 telhas (96,00 metros quadrados) translucidas em quantidade estimada em orçamento e 

conforme situação real apresentada no projeto. As telhas metálicas retiradas devem ficar à 

disposição da CONTRATANTE para a devida aplicação posterior em outros locais a definir. 

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações 

contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execução e 

especificações técnicas).  

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a 

se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou 

substituídas, de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO. Os serviços de montagem deverão 

obedecer rigorosamente às medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades suficientes 

sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o exigir.  

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão ser 

suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de montagem, 

esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços 

devidos ao vento. Garantia: O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os 

elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, 

contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVIÇOS. 
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Deverá ser previsto, e sob responsabilidade da contratada também,  a troca e conserto de 

rufos e calhas conforme necessidade e eliminação por completo de infiltração e outros focos de 

umidade. 

Junto a porta de saída lateral, foi projetado uma cobertura em estrutura de ferro 

galvanizado e cobertura em telha de policarbonato 6,00 mm, com área total de 17,25 m², fixado 

diretamente na alvenaria, acima das portas, com altura mínima de 2,5 m. 

A estrutura metálica deverá ser executada por profissionais devidamente habilitados e 

serem entregues em perfeito estado de funcionamento e execução, devendo conter a ART da 

fabricação e montagem das estruturas.. 

Fica sob responsabilidade da contratada, a locação de qualquer serviço ou equipamentos 

necessários para a troca e construção da cobertura. 

Para a retirada das telhas, fica a empresa contratada a total responsabilidade quanto à 

integridade das instalações do SPDA (Sistema de proteção contra descargas atmosféricas) já 

instalado no Ginásio e em pleno funcionamento, caso seja necessário sua retirada ou mesmo por 

avarias no momento de retirada ou instalação das telhas, calhas, rufos e demais componentes 

inerentes que afetem tal sistema. 

 

Normas técnicas relacionadas: 

NBR 5004, Chapas finas de aço de baixa liga e alta resistência mecânica; 

NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de aço de baixa liga, resistentes à corrosão 

atmosférica, para uso estrutural – Requisitos;  

NBR 6120, Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

NBR 6123, Forças devidas ao vento em edificações; 

NBR 6649, Chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural; 

NBR 6650, Chapas finas a quente de aço-carbono para uso estrutural; 

NBR 7242, Peça fundida de aço de alta resistência para fins estruturais; 

NBR 8094, Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina; 
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NBR 8096, Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição ao dióxido de 

enxofre; 

NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

NBR 8800, Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios; 

NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio – 

Procedimento; 

NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio; 

 

Calhas, Rufos e Contra Rufos:  

 

Fica sob responsabilidade da contratada, a limpeza de todas as calhas de concreto já 

existentes, manualmente, com jatos de alta pressão, até que fiquem em bom estado de uso. Cabe 

também, uma pintura com emulsão asfáltica de forma a impermeabilizar e impedir propagações 

de umidade. 

A instalação das novas calhas em chapa de aço galvanizado e rufos fica a cargo da 

contratada, bem como, todas a pintura e higienização necessária para que fique pronta e perfeita 

para a sua finalidade específica. 

Quando não houver especificações, as calhas, contra rufos e rufos e locais de ligações calha 

condutor, deverão ser executados em chapa de aço galvanizado com espessura mínima 

correspondente a 0,45 mm, e deverão ser protegidas, com pintura epóxi cor branca em ambos os 

lados e ainda com emulsão asfáltica para impermeabilização. 

As telhas de beiral deverão ter recobrimento mínimo de 08 cm sobre a calha, a fim de 

evitar infiltrações por agua de retorno. 

O serviço de colocação de calhas deverá anteceder ao da colocação provisória de telhas e 

deverá estar concluído antes do arremate final da cobertura, ocasião em que serão exigidos, a 

critério da fiscalização, os testes para verificação de declividades corretas e de perfeita 

estanqueidade nas emendas. 

As emendas nos elementos de chapa metálica, serão executados por rebitagem e soldagem 

devendo as superfícies de soldagem, serem previamente limpas e estarem isentas de graxa. 
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MARCA: BRASILIT 

MODELO DIMENSÕES ESPECIFICAÇÕES 

Telha Translúcida  3,66 m Ondulada 0,92 m 

Telha Metálica 0,5 mm 720 mm Telha metálica ondulada 

MARCA: AMECON 

MODELO DIMENSÕES ESPECIFICAÇÕES 

Telha Translúcida  1000x1120 mm Telha ondulada 

Telha Metálica 0,5 mm - - 

MARCA: GAIDZINSK 

MODELO DIMENSÕES ESPECIFICAÇÕES 

Telha Translúcida  - - 

Telha Metálica 0,5 mm 1,085 m Telha ondulada 

MARCA:  SOUFER 

MODELO DIMENSÕES ESPECIFICAÇÕES 

Telha Translúcida  - - 

Telha Metálica 0,5 mm 1,085 m Telha ondulada 

MARCA: FIBRARTE 

MODELO DIMENSÕES ESPECIFICAÇÕES 

Telha Translúcida  500X1220 Ondulada 

Telha Metálica 0,5 mm VARIÁVEL Telha metálica ondulada 

 

Andaimes: 

 

Sempre que for necessário a locação e uso de andaimes, os mesmos deverão obedecer aos 

parâmetros da NBR – 6494. 

3.0 PASSARELA METÁLICA A CONSTRUIR   

A nova passarela metálica a ser construída, liga as duas arquibancadas conforme 

especificado em projeto, a mesma será construída em treliça metálica com perfil “U”, de acordo 

com as bitolas especificadas e de acordo com a ART de projeto e montagem de estrutura por 

conta da empresa CONTRATADA e ainda, deverá seguir as normas de fabricação e demais normas 

técnicas.   
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Treliças em aço galvanizado, conforme especificações do projeto de estruturas metálicas. 

Refere-se ao conjunto de elementos metálicos, necessários para a fixação e conformação da 

treliça metálica de sustentação da passarela. Serão componentes da estrutura metálica da 

passarela, elementos como treliças espaciais, tesouras, terças, mãos francesas, longarinas, peças 

de fixação e contraventamento, necessário para a fixação e conformação da estrutura. 

A estrutura metálica do telhado será apoiada e fixada sobre os degraus em concreto da 

arquibancada, e deverá ser executada em aço resistente à corrosão, com resistência ao 

escoamento mínimo (fy) de 300 Mpa, a resistência à ruptura mínima (fu) de 415 MPA. Conectores 

de cisalhamento, chumbadores e chumbadores químicos: deverão respeitar dimensões mínimas, 

conforme normas específicas. Parafuso ASTM A325 com resistência ao escoamento mínimo (fy) de 

635 MPA e resistência à ruptura mínima (fu) de 825 Mpa. 

A estrutura terá 4 pontos de apoio ao longo da treliça, sendo dois pilares metálicos e duas 

mão francesas construídas em perfis metálicos e fixadas nos pilares de concreto da estrutura do 

ginásio conforme projeto específico. 

Os pilares deverão ser travados no piso por meio de chumbadores metálicos devidamente 

fixados e soldados em uma chapa, onde deverá conter o gabarito para travamento do pilar. 

Toda a estrutura metálica receberá pintura com uma demão de primer anticorrosivo 

alquídico na cor cinza aplicada na fábrica com 25 a 35 micra de película seca. A seguir será aplicada 

pintura com esmalte sintético, com demãos necessárias para o total recobrimento das peças. 

O assoalho da passarela será lançado em caibros de madeira, completamente íntegros e de 

boa procedência, que será fixado na parede de alvenaria e chumbado em perfil soldado à treliça. 

O Assoalho será feito com o reaproveitamento do piso existente da quadra que será retirado, e 

devidamente lixado e envernizado ( ou pintura de proteção adequada). 

Será instalado também sobre a passarela um guarda corpo em todas as suas extremidades 

de forma que de segurança e estabilidade na utilização da passarela conforme especificado em 

projeto e exigidos pelo órgãos competentes de segurança, os guarda corpos serão executados com 

tubos de 2” e ainda tela de arame galvanizado de malha 5x5 cm e fio n.º 14. 
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Ao longo do vão, deverá ser erguido um pilar metálico em perfil “U” duplo, conforme 

localização em projeto, devidamente travado no piso (junto aos alambrados) e a fixação de mão 

francesa conforme detalhamento  em projeto. 

Toda estrutura metálica deverá ser pintada com pintura esmalte, pelo menos duas 

demãos, sobre superfície metálica, incluindo proteção com zarcão.  

Normas técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 5004, Chapas finas de aço de baixa liga e alta resistência mecânica; 

- ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de aço de baixa liga, resistentes 

à corrosão atmosférica, para uso estrutural – Requisitos;  

- ABNT NBR 6120, Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

- ABNT NBR 6123, Forças devidas ao vento em edificações; 

- ABNT NBR 6649, Chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural; 

- ABNT NBR 6650, Chapas finas a quente de aço-carbono para uso estrutural; 

- ABNT NBR 7242, Peça fundida de aço de alta resistência para fins estruturais; 

- ABNT NBR 8094, Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à 

névoa salina; 

- ABNT NBR 8096, Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição ao 

dióxido de enxofre; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

- ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de 

edifícios; 

- ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de 

incêndio – Procedimento; 

- ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis 

formados a frio; 

- NBR 14827 – “Chumbadores instalados em elementos de concreto ou alvenaria –  
determinação de resistência a tração e ao cisalhamento”. 

4.0 PASSARELA METÁLICA A REFORMAR 
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A passarela a reformar, deverá ter a estrutura completamente limpa por meio de 

lixamento mecânico e eliminado os pontos de ferrugem / oxidação.  Após isso, deverá ser aplicada 

a pintura com tinta específica para proteção.  

Seguindo os mesmos parâmetros de construção da nova  passarela, o assoalho deverá ser 

trocado pelo assoalho já existente na quadra sendo devidamente recuperado (principalmente 

lixado e envernizado), bem como, a troca de todo o guarda corpo (com telas de arame 

galvanizado) com as mesmas especificações da nova passarela. 

  A estrutura existente deverá ser verificada quanto sua integridade, forma e aspectos 

estruturais antes do reaproveitamento, a fim de garantir a qualidade do produto final e 

principalmente sua segurança durante o uso pretendido.  

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, 

umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de 

laminação, furos, etc... 

Toda estrutura metálica deverá ser pintada com pintura esmalte, pelo menos duas 

demãos, sobre superfície metálica, incluindo proteção com zarcão.  

Normas técnicas relacionadas: 

 

NBR 5004, Chapas finas de aço de baixa liga e alta resistência mecânica; 

NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de aço de baixa liga, resistentes à 

corrosão atmosférica, para uso estrutural – Requisitos;  

NBR 6120, Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

NBR 6123, Forças devidas ao vento em edificações; 

NBR 6649, Chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural; 

NBR 6650, Chapas finas a quente de aço-carbono para uso estrutural; 

NBR 7242, Peça fundida de aço de alta resistência para fins estruturais; 

NBR 8094, Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa 

salina; 
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NBR 8096, Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição ao dióxido 

de enxofre; 

NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

NBR 8800, Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de 

edifícios; 

NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio – 

Procedimento; 

NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio; 

NBR 14951 – “Sistemas de pintura em superfícies metálicas – Defeitos e correções”. 

NBR 14847 – “Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas – Procedimento”. 

5.0 QUADRA DE ESPORTES 

 

Deverá ser feita, com o devido cuidado para a reutilização, a retirada de todo o assoalho, e 

assim após a retirada deve ser removido todo material estranho e fazer a preparação e 

nivelamento da cancha para a instalação da nova quadra.  

Após a retirada do assoalho, é necessário o correto nivelamento do local onde será 

aplicada a quadra de polipropileno. 

5.1 Descrição do piso 

 

O piso modular interno serve para pratica de diversos esportes, como futsal, vôlei, 

basquete, handebol, badminton, tênis de mesa, ginastica olímpica dentre outras, de forma segura, 

como o piso será instalado em uma construção publica, servira também para a realização de aulas 

praticas e teóricas conforme parcerias futuras com a rede de ensino municipal ou estadual. Por ter 

caráter público, o complexo esportivo da instituição serve a inúmeros eventos esportivos e não 

esportivos da comunidade, tanto para eventos do poder publico bem como eventos particulares 

de interesse publico e social. 
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O piso modular será aplicado na quadra de esportes, deverá possuir características 

modernas que garantam a qualidade do produto, para a prática esportiva e demais utilizações de 

forma segura e confortável.  

A superfície do piso modular deverá possuir a capacidade de prevenção de ferimentos na 

pele causados pela queda ou deslizamento, devendo ainda ser antiderrapante e ter bom 

coeficiente de atrito tornando sua segura para sua utilização final. 

O piso modular deverá ser ser de fácil manutenção e limpeza. O piso deverá ser 

obrigatoriamente modular, pois, o que proporciona melhores condições de manutenção e 

limpeza, bem como na remoção e recolocação do piso quando necessário.  

Visando obter a aquisição de material de qualidade o fornecedor do piso devera fornecer 

laudos e certificações que atestem a qualidade e segurança do produto. 

5.2 Especificações Técnicas do piso modular para uso Interno 

 

O piso esportivo modular para uso interno devera conter as seguintes medidas e características: 

 

 Material – Polipropileno modificado (PP); 

 Instalação sob manta acústica em borracha; 

 Cores: AZUL ESCURO, AZUL CLARO, LARANJA E CINZA conforme modelo em anexo. 

 Superfície plana com sistema de apoio que promova a dispersão da pressão e redução de 

impactos; 

 Medidas aproximadas por placa (mm): comprimento x largura x altura = 250mm x 250mm x 

11 mm; 

 Sistema de encaixe com fixação por bloqueio e/ou travas de fixação, com o numero 

mínimo 10 travas por Peca; 

 Resistencia a Carga Rolante (N) ≥ 1500; 

 Coeficiente de fricção ≥ 85 ; 

 Coeficiente de Rebote (%) ≥ 95; 

 Absorção de Impactos (%)≥ 26; 
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 Deformação Vertical (mm) ≤ 0,3; 

5.3 Manta Acústica: 

 Espessura: ≥ 3 mm; 

 Composição: borracha reciclada; 

 Densidade Mínima ≥ 600; 

 Fator de retardamento de chama: B2; 

5.4 Demarcação esportiva piso modular interno: 

 Demarcação em fita adesiva especifica para a finalidade, conforme projeto apresentado; 

 A especificação da fita adesiva deve seguir os seguintes parâmetros mínimos: 

 Deve ser constituídas de dorso de PVC plastificado, cobertas com adesivo a base de resina 

e borracha. 

 Apresentam ótima conformabilidade, boa resistência química e a abrasão. 

 Dorso: PVC colorido plastificado; 

 Cores conforme projeto apresentado; 

 Adesivo: resina/borracha; 

 Espessura: 0,18mm; 

 Resistencia a tração: 9,20 kgf/25mm; 

 Alongamento: 200%; 

 Adesão em placa de aço inox: 760 gf/25mm; 

 Resistencia a temperatura: 76°C. 

 

5.5 Amostra e Certificação Inmetro 

 

O licitante vencedor devera apresentar amostra do piso cotado de acordo com as 

especificações técnicas e demais características descritas neste Termo de Referencia para fins de 

conferência pela PREFEITURA.  
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Poderá, caso necessário, e a qualquer tempo, ser exigido o exame do ensaio ou teste de 

qualidade em laboratório de qualquer material componente do piso para que seja verificado se 

esta de acordo ou em desacordo da especificação técnica exigida e ainda, poderá ser exigido um 

certificado de origem de qualidade, correndo sempre as despesas por conta da Contratada; 

Os laudos/certificados/ensaios apresentados devem ser realizados por órgão credenciado 

pelo INMETRO. 

Os itens deverão possuir garantia mínima de 10 anos comprovada mediante certificado 

entregue junto a Nota Fiscal. 

Na parede de alvenaria, abaixo da passarela existente e em locais especificados em projeto 

ou orientação da CONTRATANTE, deve ser removido o emboço deteriorado e realizar uma nova 

aplicação, com material impermeabilizante a fim de eliminar a possibilidade de nova infiltração, 

realizar o reboco com massa fina, e preparar para a pintura com tinta PVA.  

Alambrados:  

Os alambrados serão refeitos em todo o comprimento da quadra (dos dois lados da 

quadra), de um lado fixado sobre o último degrau da arquibancada e outro, de acordo com o 

especificado em projeto, para limitação da quadra junto aos vestiários ficados diretamente no piso 

de concreto. 

Refletores: 

Os refletores deverão ser trocados, juntamente com reatores e lâmpadas de vapor de 

mercúrio ou similar, de acordo com o que for especificado em orçamento e estudo luminotécnico. 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, 

pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à 

edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local 

em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de 

tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do quadro geral de 

baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser 

redimensionados. Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 
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eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para 

garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

 

 

6.0 ARQUIBANCADAS 

 

 As arquibancadas devem ser devidamente limpas com jatos de alta pressão e produtos que 

não interfiram na pintura ou reaja com os materiais existentes.  

As tábuas de assento devem ser retiradas, devidamente lixadas, envernizadas dos dois 

lados e reinstaladas após a pintura e regularização da superfície após a pintura das arquibancadas. 

A fixação das tabus devem ser por meio de parafusos galvanizados e buchas de nylon, e deve ser 

garantido o perfeito alinhamento das tábuas bem como sua fixação. 

 No primeiro degrau, junto ao acesso principal do ginásio, foi previsto o alargamento da 

passagem, sendo feito na largura do primeiro degrau conforme especificado em projeto.  

Deverá ser construído pilaretes de concreto armado, com armadura devidamente 

chumbada com araldite ou similar nos degraus existentes. Nos vãos entre pilares, deve ser 

preenchida com alvenaria de tijolos furados, e aplicação de emboço e reboco para posterior 

pintura. 

 O Preenchimento do espaço vazio deve ser feito com entulho gerado na obra e material de 

aterro (argila ou silte), e após isso deverá devidamente compactado para realizar a concretagem 

de uma laje de concreto de no mínimo 6,0 cm de espessura, devidamente “amarrado” com ferros 

conforme projeto e detalhe da arquibancada. 

 Na borda deste degrau deverá ser instalado um guarda corpo para segurança dos usuários 

do ginásio, e segurança dos PNE que ali terão seus locais preferenciais de acordo com a 

demarcação de tal local. 

O acesso para os degraus de baixo da arquibancada dar-se-á pelo centro e pelas bordas (de 

acordo com o projeto), em degraus intermediários, facilitando a passada devido à altura, e munido 

de corrimão metálico de acordo com detalhes específicos e indicação do corpo de bombeiro. 



UNIÃO DA VI
A

TÓRI

1860 1890

 

ESTADODOPARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4ºPavimentos 
Fone: 42-3521-1200 
CNPJ 75.967.760/0001-71 
E-MAIL: seplan@uniaodavitoria.pr.gov.br 
Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br 

 
GINÁSIO MUNICIPAL ISAEL PASTUCH – MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ENCARGOS                                                                                     SET/2017 

 

    22 

 

 

 

 

Normas Relacionadas 

 

NBR 14718 – “Guarda-corpos para edificação". 

NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – 

Classificação; 

NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não 

industriais - Preparação de superfície. 

 

7.0 ACESSO PRINCIPAL 

 

Para o acesso principal do Ginásio foi previsto a construção de uma área de lobby, 

banheiros adaptados e uma área administrativa. O local a ser construído deverá ser construído por 

auxílio de gabaritos de madeira, se necessário a remoção da calçada existente (placas de 

concreto), e em locais de gramado, ajustar os níveis quanto a instalação existente. 

A execução das formas, dos escoramentos e da armadura, as tolerâncias a serem 

respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a cura, a retirada das formas e do 

escoramento, o controle da resistência do concreto e a aceitação da estrutura deverão obedecer 

aos parâmetros estipulados na NBR – 6118. 

Reaterro Interno: 

 

Será executado reaterro entre as vigas de baldrame, compactado manualmente com terra 

limpa de boa qualidade e sem material orgânico. 

Estaca a trado: 
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Em geral, as fundações deverão ser executadas conforme o projeto estrutural e com as 

cargas previstas em projeto. 

A fundação será executada com estaca a trado diâmetro de 20 cm com concreto de 15 Mpa 

(no mínimo). De acordo com a construção existente, a fundação média será 15 unidades com 5,0m 

de profundidade (pilares e base da marquise) e 11 unidades intermediárias com 1,5m de 

profundidade, ao longo da viga e para os pilares do local totalizando o volume de 2,87m³ para as 

estacas. 

 

 

Blocos: 

 

Os blocos serão executados com concreto fck= 20 MPa, com aço CA-60 5.0 mm conforme 

projeto estrutural. No fundo dos blocos deve ser executado lastro de brita com 5,0 cm de 

espessura.  

Baldrame: 

 

As vigas de baldrame terão seção 15x30 cm e sua ferragem deverá ser executada conforme 

projeto estrutural. No fundo do baldrame deve ser executado lastro de brita com 5,0 cm de 

espessura. 

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as seguintes 

precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a concretagem, e colocadas 

no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção. Não será admitida a utilização da 

lateral da escavação como delimitadora da concretagem dos blocos. Antes da concretagem, as 

formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os 

preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma para se evitar a 

fissuração da peça estrutural. 
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Impermeabilização: 

 

Será executada pintura com tinta asfáltica, duas demãos - nas três faces da viga de 

baldrame que fecham um perímetro de 45,0 cm sendo executada em toda a extensão da viga. 

Pilares: 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 

madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 

encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser 

molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma 

pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da 

peça estrutural. 

Vergas e Contra Vergas 

 

Serão executadas in loco com seção de 09x15 cm, com 4 Ø 6.3 mm e estribos de 5.0 mm a 

cada 30 cm conforme projeto estrutural. Deverão ter um transpasse mínimo do vão de 30 cm em 

cada extremidade. 

Fôrmas para Marquise de Concreto Aparente: 

 

Serão executadas com seção conforme projeto estrutural. 

As fôrmas para a marquise com concreto aparente, deverão ser confeccionadas em 

material compensado e plastificados de no mínimo 18 mm, devidamente escoradas e travadas, 

seguindo rigorosamente o tempo de cura e endurecimento para desformar, evitando a 

deformação e imperfeições no concreto. 

O escoramento deverá ser executado com escoras de madeira de primeira qualidade ou 

com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas deverão ser molhadas até a 

saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura deverá ser executada para se evitar 
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a retração do concreto e fissuração da superfície. A desforma deverá seguir os procedimentos 

indicados em norma. 

 

Transporte do Concreto: 

 

 O concreto deverá ser transportado do local do amassamento para o de lançamento num 

tempo compatível com o prescrito ao que a NBR-6118 prescreve para o lançamento, e o meio 

utilizado deverá ser tal que não acarrete desagregação de seus elementos ou perda sensível de 

qualquer deles por vazamento ou evaporação. 

 Se caso for necessário o transporte por bombas, o diâmetro interno do tubo deverá ser no 

mínimo três vezes o diâmetro máximo do agregado. 

 O sistema de transporte deverá, sempre que possível permitir o lançamento direto nas 

formas evitando-se deposito intermediário, se este for necessário no manuseio do concreto 

deverão ser tomadas precauções para evitar desagregação. 

 

Lançamento do Concreto: 

 

 O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim 

deste e o lançamento intervalo superior a uma hora, se for utilizada agitação mecânica, esse prazo 

será contado a partir do fim da agitação com o uso de retardadores de pega e o prazo poderá ser 

aumentado de acordo com as características do aditivo. Neste caso a fiscalização deverá ser 

informada e tão e somente com o aceite e concordância dos fiscais poderá ser utilizado tal 

concreto. 

 Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. E não será admitido o 

uso de concreto “remisturado”.  
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 O concreto ainda, não poderá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais 

adequados e obtendo-se aprovação da fiscalização. Não será admitido que a água da chuva venha 

aumentar o fator de água/cimento da mistura, nem danificar o acabamento superficial. 

 Antes do lançamento do concreto a agua eventualmente existente nas escavações deverá 

ser retirada, as formas deverão esta limpar sem concreto velho ou sobras de material proveniente 

da montagem das formas e das armaduras. 

 Deverão ser tomadas precauções, para manter homogeneidade do concreto. A altura de 

queda livre não poderá ultrapassar 2 m. Para peças estreitas e altas o concreto deverá ser lançado 

por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas. 

 

Nenhuma concretagem poderá ser executada sem autorização da fiscalização, e deve ser 

agendado com antecedência. 

Adensamento do Concreto: 

  

 Durante e imediatamente após o lançamento o concreto deverá ser vibrado ou socado de 

forma continua e energicamente com equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto. O 

adensamento deverá ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos da forma. 

Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se formem 

vazios ao seu redor, com prejuízo, com prejuízo da aderência. 

 No adensamento manual as camadas de concreto não deverão exceder 20 cm. Quando se 

utilizarem vibradores de imersão a espessura da camada deverá ser aproximadamente ¾ do 

comprimento da agulha, se não puder atender a esta exigência não deverá ser empregado 

vibrador de imersão. 

Fôrmas: 

 

Na execução das fôrmas deverá ser observado a reprodução fiel dos desenhos, a adoção de 

contra flecha caso seja necessário, o nivelamento das lajes e das vigas, o contraventamento dos 
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painéis que possam se deslocar quando o lançado o concreto, os furos para passagem de 

tubulações necessárias, a vedação das fôrmas e ainda, a limpeza das fôrmas. 

Ver Normas  
 
NBR 15696 – “Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto – Projeto, dimensionamento e 
procedimentos executivos”. 
 

Armaduras:  

 

Na execução das armaduras deverá ser observado o dobramento das barras para que 

esteja de acordo com os desenhos especificados em projeto, o numero de barras e suas 

respectivas bitolas definidas em projeto, a posição e seus respectivos espaçamentos entre barras, 

e a utilização de espaçadores para garantir o cobrimento mínimo exigido em projeto estrutural. 

Concreto Simples: 

 

A camada impermeabilizante de concreto simples deverá ser executada depois de estar o 

terreno perfeitamente apoiado e nivelado, colocadas as tubulações enterradas e executado o 

sistema de drenagem, caso seja necessário. 

O traço mínimo a ser empregado será o de 1:3:6, de cimento areia e brita n° 1, em partes 

iguais, contendo hidrófugo na proporção adequada. 

Cura: 

Durante o prazo mínimo de sete dias, deverão as superfícies expostas ser conservadas 

permanentemente úmidas. 

No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superfícies deverão ser 

convenientemente protegidas com a simples utilização da sacaria existente ou com outro processo 

adequado para este fim. 

No geral, enquanto não atingir endurecimento satisfatório o concreto deverá ser protegido 

contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, 
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agua torrencial, agente químico, bem como choques e vibrações de intensidade tal que possa 

produzir fissuração na massa do concreto ou prejudicar a sua aderência à armadura. 

Obs: Não poderão ser usados processos de cura que deslocarem as superfícies expostas do 

concreto ou que reduzam a aderência ou penetração das camadas de acabamento que vierem a 

ser aplicadas. 

Normas Relacionadas 

NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;  

NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;  

NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;  

NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;  

NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão;  

NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  

NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 

NBR 12655 – “Concreto de cimento Portland – Preparo, controle e recebimento – Procedimento”. 

NBR 14931 – “Execução de estruturas de concreto – Procedimento”. 

Alvenaria 

Os tijolos serão convenientemente molhados antes de sua colocação. No assentamento as 

fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas de no máximo 15 mm, 

alegradas ou rebaixadas à ponta de colher para que o emboço adira fortemente. Será executada 

com tijolos cerâmicos furados 9x19x19 cm assentados com largura de 09 cm. Os tijolos terão 

arestas vivas, faces planas, porosidade 20 %, bem cozidos, dimensões uniformes e não vitrificados. 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em 

amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os 

blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e revestidas conforme 

especificações do projeto de arquitetura. 

Chapisco 
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Deverá ser executado sob todas as superfícies limpas e abundantemente molhadas 

(internas e externas) o chapisco comum com traço 1:3 de cimento e areia. Terá espessura de 1,0 

cm.  

O chapisco deverá ser curado, mantendo-se úmido nas primeiras 12 horas e a aplicação da 

argamassa somente poderá ser iniciada com intervalo mínimo de 24 horas após a finalização da 

aplicação do chapisco. 

Emboço 

 

O emboço será executado com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:2:9, e só 

será iniciada a sua aplicação depois de embutidas todas as canalizações e molhada a superfície já 

chapiscada e curada. O chapisco terá espessura de 1,5 cm. 

 

Obs.: – Neste caso o Emboço deve ser aplicado no mínimo três dias após o término do 

chapisco. 

Reboco 

Será executado com argamassa pré-fabricada com espessura de 0,5 cm. 

Obs.: – Reboco deve ser aplicado sete dias após o término do emboço. 

Cobertura 

 

Ná área ampliada será executada a estrutura do telhado em madeira e a mesma será 

imunizada com cupinicida incolor. A telha será de fibrocimento 6mm. 

Sobre a platibanda será instalado rufo em chapa de aço galvanizado, a calha será em chapa 

de aço galvanizado e descerá em condutores de PVC Ø75 cm pela parede, sendo fixado com 

abraçadeiras. 
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Forros: 

Os forros deverão ser de lâminas PVC 600x10 cm #8mm em painéis lineares encaixados 

entre si e fixados em estrutura de madeira e forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, 

inclusive fixação com arame. Cada tipo de forro deverá ser instalado nos respectivos lugares 

indicados no projeto executivo e arquitetônico. 

Instalação Hidro sanitária: 

 

A execução das instalações deverá seguir as normas da ABNT e da  

SANEPAR, devendo obedecer ao traçado e as bitolas estabelecidas em projeto, deve ser ainda 

instalado em material de primeira qualidade, em quantidade e de acordo com as especificações de 

projeto. 

Água Fria: 

 

A alimentação será feita a partir da rede geral da concessionária, usando tubos de PVC 

rígido soldável, passando pelo hidrômetro e abastecendo o reservatório elevado. 

As colunas, barriletes e redes serão executadas com tubos rígidos de PVC soldável próprios 

para água fria. 

 A emenda dos tubos e das conexões deverá ser feita com adesivo de acordo com a 

recomendação do fabricante, utilizando luvas com diâmetro indicado. 

Esgoto Sanitário, ventilação e esgoto pluvial: 

Todas as redes de esgoto sanitário, ventilação e pluvial serão executadas com tubos de PVC 

rígido tipo esgoto, obedecendo ao traçado e bitolas indicados no projeto. 

A rede de esgoto sanitário deverá ser ligada na rede geral que passa na rua próxima a obra 

ou levada a uma estação de tratamento de esgoto, caso não houver rede coletora pública no local. 
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As caixas de passagem para as redes de esgoto sanitário e pluvial serão executadas em 

alvenaria ou em anéis de concreto com dimensões internas de 60 cm e com profundidade mínima 

de 50 cm, tendo tampa de concreto removível. 

 

 

Instalação elétrica 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, 

pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à 

edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local 

em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de 

tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do quadro geral de 

baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser 

redimensionados. Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 

eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para 

garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

Será executada em quadro existente. Um circuito para iluminação e um circuito para 

tomadas da ampliação. Conforme projeto elétrico.  

Os serviços de instalações elétricas da obra, compreendendo as instalações de força e luz 

serão executados rigorosamente de acordo com o respectivo projeto e com as especificações 

complementares e sempre obedecendo as Normas Técnicas de Concessionária para baixa tensão. 

As instalações elétricas deverão satisfazer aos parâmetros expressos na NBR 5410 e ser 

executadas por mão de obra sempre de alto padrão e responsabilidade técnica. 

Normas Relacionadas 

NBR 5410 – “Instalações elétricas de baixa tensão”. 

NBR 13570 – “Instalações elétricas em locais de afluência de público – Requisitos 
específicos”. 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores;  
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NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão;  

NBR 5413, Iluminância de interiores 

NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;  

NBR 5461, Iluminação;  

NBR 5471, Condutores elétricos;  

NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;  

NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;  

NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral;  

NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e similares – 

Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;  

NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 2-2: 

Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;  

NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 

450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);  

NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – 

Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);  

NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: Requisitos 

gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 

Pavimentação 

 Sobre o aterro compactado será executado uma camada de lastro de brita 5,0 cm; sobre 

este lastro de concreto adensado com espessura de 5,0 cm e contra piso em argamassa com 

espessura de 3,0 cm. 

 A área de entrada (lobby) será de piso em porcelanato e demais áreas com piso cerâmico 

com PEI igual ou superior a 4 e rodapé com altura de 7,0 cm em ambas as áreas. 

 As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 

assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos 

verticais revestidos com cerâmica. 
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Normas Relacionadas 

NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico – Procedimento;  

NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia; 

NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento – Classificação;  

NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaios; 

 

Esquadrias 

As portas de madeira serão instaladas (kit porta pronta) com portas chapeadas, de 

qualidade, e com ferragens de primeira linha, e batentes e guarnições. Deverá ser instalada com 

espuma expansiva ou de acordo com a necessidade de cada local, devendo ser tratada de forma 

particular. 

As janelas novas serão de barra chata / cantoneiras, com pintura esmalte e vidro tipo 

boreal. Na fachada principal, as esquadrias fixas de vidro temperado serão conforme projeto, em 

vidro temperado incolor 10,0 mm, portas tipo de abrir para garantir a maior abertura possível, 

como desejado em projeto. As especificações de fechaduras, dobradiças, puxadores e perfis de 

alumínio devem seguir as orientações em projeto. Utilizar puxadores verticais, duplo, de alumínio 

com acabamento fosco, material de qualidade standart. 

As esquadrias de madeira, portas, portais, janelas, guarnições, peitoris, etc., deverão 

obedecer quanto a sua localização, fabricação e instalação, as indicações do projeto arquitetônico 

e respectivos desenhos de detalhes construtivos e as especificações complementares. 

Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamentos, 

descoloração, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira, nós, escoriações, deslocamentos ou 

outros defeitos que comprometam sua finalidade de uso. 

Somente poderão ser colocadas na obra peças fabricadas com madeira seca, bem 

aparelhadas, rigorosamente plainadas e ligadas e ainda isenta de quaisquer defeitos. 

Caberá à contratada, a responsabilidade pelo rumo e nível das esquadrias e pelo seu 

perfeito funcionamento depois de fixadas. Assim, todas as peças deverão ficar perfeitamente 

aprumadas e niveladas, sem folgas exageradas junto às aduelas, marcos e soleiras. 
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Os alizares serão conforme detalhados constantes dos desenhos e serão fixadas as aduelas 

ou marcos por pregos sem cabeça. 

Não será permitido o uso de portas compensadas . 

 

PORTAS 

CÓD. DIMENS. (cm) MATERIAL SISTEMA ACESSÓRIOS Qt. 

P1 80X210 
Madeira - Pintura 

Azul Escuro 
1 Folha 
de Abrir 

FECHADURA TIPO INTERNA 40MM, METÁLICA, 
CROMADO ACETINADO,  PADRÃO STANDARD - OPÇÕES 
DE MARCAS: STAM/PAPAIZ/AROUCA; DOBRADIÇAS 
METÁLICAS  3"X3" OU SIMILAR -  PADRÃO STANDARD;  
ACABAMENTO FOSCO - OPÇÕES DE 
MARCAS:STAM/PAPAIZ/AROUCA 

4 

P2 90X210 
Madeira - Pintura 

Azul Escuro 
1 Folha 
de Abrir 

FECHADURA TIPO INTERNA 40MM, METÁLICA, 
CROMADO ACETINADO, PADRÃO STANDARD - OPÇÕES 
DE MARCAS: STAM/PAPAIZ/AROUCA; DOBRADIÇAS 
METÁLICAS  3"X3" - OU SIMILAR PADRÃO STANDARD -  
ACABAMENTO FOSCO - OPÇÕES DE 
MARCAS:STAM/PAPAIZ/AROUCA; COM CHAPA METÁLICA 
METAL POLIDO h: 50cm NA FOLHA 

2 

P3 80X160 
Madeira - Pintura 

Azul Escuro 
1 Folha 
de Abrir 

FECHADURA TIPO INTERNA 22MM OU SIMILAR, 
METÁLICA, CROMADO, ACETINADO; PADRÃO STANDARD 
- OPÇÕES DE MARCAS: STAM/PAPAIZ/AROUCA; 
DOBRADIÇAS METÁLICAS  3"X3" - OU SIMILAR PADRÃO 
STANDARD - ACABAMENTO FOSCO - OPÇÕES DE 
MARCAS:STAM/PAPAIZ/AROUCA . 

4 

P4 60X160 
Madeira - Pintura 

Azul Escuro 
1 Folha 
de Abrir 

FECHADURA TIPO INTERNA 22MM OU SIMILAR, 
METÁLICA, CROMADO, ACETINADO; PADRÃO STANDARD 
- OPÇÕES DE MARCAS: STAM/PAPAIZ/AROUCA; 
DOBRADIÇAS METÁLICAS  3"X3" - OU SIMILAR PADRÃO 
STANDARD - ACABAMENTO FOSCO - OPÇÕES DE 
MARCAS:STAM/PAPAIZ/AROUCA . 

8 

P5 360X220 
Vidro temperado 

10 mm - Cor 
natural 

4 Folhas 
de Abrir 

FECHADURA DE EMBUTIR METÁLICA PADRÃO STANDARD 
A CADA  DUPLA DE PORTA (CONF. DET. DE MODELO DE 
ABERTURAS); OPÇÕES DE MARCAS: 
LUANKAR/SOPRANO/PADO; PUXADORES DUPLOS (CONF. 
DET.) ALT: 30cm METÁLICO ACABAMENTO FOSCO, 
FORMATO RETO.OPÇÕES DE MARCAS: STAM/UNIÃO 
MUNDIAL/ PADO; ESTRUTURA EM PERFIL METÁLICO COR 
NATURAL; DOBRADIÇAS METÁLICAS  3"X3" - OU SIMILAR 
PADRÃO STANDARD -  ACABAMENTO FOSCO - OPÇÕES 
DE MARCAS:STAM/PAPAIZ/AROUCA 

1 

P6 80X210 
Alumínio com 

pintura azul escuro 
1 Folha 
de Abrir 

FECHADURA TIPO INTERNA 22MM OU SIMILAR, 
METÁLICA, CROMADO, ACETINADO; PADRÃO STANDARD 
- OPÇÕES DE MARCAS: STAM/PAPAIZ/AROUCA; 
DOBRADIÇAS METÁLICAS  3"X3" - OU SIMILAR PADRÃO 
STANDARD - ACABAMENTO FOSCO - OPÇÕES DE 
MARCAS:STAM/PAPAIZ/AROUCA . 

10 
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P7 180X220 
Vidro temperado 

10 mm - Cor 
natural 

2 Folhas 
de Abrir 

FECHADURA DE EMBUTIR METÁLICA PADRÃO STANDARD 
A CADA  DUPLA DE PORTA (CONF. DET. DE MODELO DE 
ABERTURAS); OPÇÕES DE MARCAS: 
LUANKAR/SOPRANO/PADO; PUXADORES DUPLOS (CONF. 
DET.) ALT: 30cm METÁLICO ACABAMENTO FOSCO, 
FORMATO RETO.OPÇÕES DE MARCAS: STAM/UNIÃO 
MUNDIAL/ PADO; ESTRUTURA EM PERFIL METÁLICO COR 
NATURAL; DOBRADIÇAS METÁLICAS  3"X3" - OU SIMILAR 
PADRÃO STANDARD -  ACABAMENTO FOSCO - OPÇÕES 
DE MARCAS:STAM/PAPAIZ/AROUCA 

1 

P8 150X220 
Chapa de ferro 

com pintura azul 
escuro 

2 Folhas 
de Abrir 

FECHADURA TIPO INTERNA 22MM OU SIMILAR, 
METÁLICA, CROMADO, ACETINADO; PADRÃO STANDARD 
- OPÇÕES DE MARCAS: STAM/PAPAIZ/AROUCA; 
DOBRADIÇAS METÁLICAS  3"X3" - OU SIMILAR PADRÃO 
STANDARD - ACABAMENTO FOSCO - OPÇÕES DE 
MARCAS:STAM/PAPAIZ/AROUCA . 

1 

P9 120X110 

TUBO 
GALVANIZADO 
COM TELA - 
PADRÃO 
ALAMBRADO - 
PINTURA AZUL 
ESCURO 

1 Folha 
de Abrir 

Fechamento com tramela metálica 1 

P10 240X110 

TUBO 
GALVANIZADO 
COM TELA - 
PADRÃO 
ALAMBRADO - 
PINTURA AZUL 
ESCURO 

2 Folhas 
de Abrir 

Fechamento com tramela metálica 1 

P11 

300X220 
Chapa de ferro 

com pintura azul 
escuro 

4 Folhas 
de Abrir 

FECHADURA TIPO EXTERNA 22MM OU SIMILAR, 
METÁLICA, CROMADO ACETINADO,DOBRADIÇAS 
METÁLICAS  3"X3" - OU SIMILAR PADRÃO  STANDARD - 
ACABAMENTO FOSCO -OPÇÕES DE 
MARCAS:STAM/PAPAIZ/AROUCA  

1 

 

Os batentes/caixilhos e ainda as maçanetas e dobradiças, deverão seguir as especificações 

feitas no projeto arquitetônico, todos sendo de madeira de ótima qualidade, e ferragens de 

procedência e de marcas inidôneas. 

Os vãos das esquadrias devem atender as medidas e localização previstas no projeto 

especifico. 

Devem ser somadas à medida do projeto para o vãos das esquadrias, as folgas necessárias 

para o encaixe do batente. As folgas existentes entre a alvenaria e a esquadria devem ser 

preenchidas com argamassa de cimento e areia. 
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Ex. de Porta de Vidro com Barras Anti pânico e perfil de alumínio 

 

Ex. de puxador vertical para portas de vidro. 
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Ex de fechadura tipo interna. 

 

 

 

Ex de fechadura tipo externa. 

 

Ex. de Fechadura de Embutir. 
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Retirada de Esquadrias: 

 

A contratada providenciará a retirada de portas de madeira ou metal, inclusive forras 

(batentes). Os entulhos provenientes da retirada deverão ser imediatamente removidos aos locais 

especificados pela fiscalização. 

Retirada de Folhas e Batentes de Portas de Madeira: 

 

A contratada providenciará a retirada de folhas de portas de madeira ou metal, inclusive de 

batentes já existentes. Os entulhos provenientes da retirada deverão ser imediatamente 

removidos aos locais especificados pela fiscalização.  

Retirada de Luminárias, Materiais Elétricos e de Telefonia: 

 

A retirada das luminárias, materiais elétricos e de telefonia já existentes, deverão as 

mesmas ser guardadas em local reservados para que não sejam danificadas durante os serviços, 

com o intuito de um possível reaproveitamento em outros locais a serem definidos pelo setor de 

Planejamento. Os entulhos provenientes da demolição deverão ser removidos de imediato aos 

locais adequados. 

Pintura 

 As paredes receberão fundo selador látex PVA, uma demão e após pintura com látex 

acrílica, duas demãos. 

 As cores serão definidas pela Secretaria de Planejamento e somente iniciadas depois de 

autorizadas pela fiscalização (contratante). 

 Para os diversos tipos de pintura serão empregadas tintas já preparadas e receberão o 

mínimo de duas demãos de tinta indicada. 
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 Deverão ser obedecidas rigorosamente as instruções do fabricante para se conseguir a 

tonalidade desejada. Cada fase parcial de execução dos serviços de pintura deverá ficar 

totalmente concluída e aceita pela fiscalização, para ser iniciada a subsequente. 

 Todas as paredes a receber pintura, deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para 

o tipo de pintura a que se destinem. Para verificação dos tons, o empreiteiro deverá preparar 

todas as amostras necessárias no local escolhido. 

 As recomendações gerais para pintura são basicamente: 

a) Nunca ser aplicada massa corrida PVA em superfícies externas, deverá ser aplicada massa 

Acrílica; 

b) Nunca deverá ser utilizada Cal como fundo de pintura, nem aplicado diretamente sobre 

paredes caiadas, antes deve-se raspar, escovar toda a superfície, eliminando-se a cal tanto 

quanto possível, depois recomenda-se aplicar uma demão de fundo preparador de 

paredes. Nos casos em que houver desagregação de pintura, descascamento, bolhas e 

fissuras, eflorescência, saponificações, deve-se também aplicar um demão de fundo 

preparador de paredes. 

c) Pinturas em superfícies externas devem ser evitadas em dias de chuva. 

Sobre a preparação das superfícies sobre reboco, podemos detalhar da seguinte maneira: 

a) Lixar a superfície, eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão ou 

mofo. 

b) Partes mofadas devem ser lavadas com solução 1:1 de agua e agua sanitária. Em 

seguida, enxaguar a superfície. 

c) Antes de iniciar a pintura sobre o reboco, aguardar até que o mesmo esteja curado – 

aproximadamente 30 dias. 

 

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA 

 

Para a instalação elétrica da quadra, deverão ser trocados todos os refletores, reatores e 

lâmpadas, fiação, disjuntores e quadro, conforme estipulado em orçamento. O projeto elétrico 



UNIÃO DA VI
A

TÓRI

1860 1890

 

ESTADODOPARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4ºPavimentos 
Fone: 42-3521-1200 
CNPJ 75.967.760/0001-71 
E-MAIL: seplan@uniaodavitoria.pr.gov.br 
Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br 

 
GINÁSIO MUNICIPAL ISAEL PASTUCH – MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ENCARGOS                                                                                     SET/2017 

 

    40 

 

 

 

traz as informações necessárias e toda dúvida deve ser esclarecida juntamente com a Secretaria 

de Planejamento, por meio de responsável técnico habilitado. 

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-se 

melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem 

necessária, racionalizando o uso de energia. 

 

 

Exemplo de refletor em alumínio com alça regulável 

Normas Relacionadas 

NBR 5410 – “Instalações elétricas de baixa tensão”. 

NBR 13570 – “Instalações elétricas em locais de afluência de público – Requisitos 
específicos”. 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores;  

NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão;  

NBR 5413, Iluminância de interiores 

NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;  

NBR 5461, Iluminação;  

NBR 5471, Condutores elétricos;  

NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;  

NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 

450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);  
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9.0 VESTIÁRIOS , SANITÁRIOS, LOUÇAS E TORNEIRAS. 

 

As demolições de alvenaria e revestimento devem seguir as orientações de projeto em 

quantidades e locais, bem como as construções de paredes de alvenaria e revestimentos.  

Os sanitários deverão seguir modelos específicos sugeridos e detalhados juntamente com 

seus acessórios, em projeto arquitetônico bem como, as louças e torneiras.  

 

MARCA: DECA 

MODELO 
DIMENSÕES 
(CM) ESPECIFICAÇÕES QUANT. 

Lavatório com Coluna  56x46 Louça Branca Padrão Popular 2 

Lavatório/Cuba de Embutir 39x30,5 Louça Branca Padrão Popular 14 

Sanitário/Bacia com Caixa 
acoplada (acessibilidade)  37x63 cm Com caixa acoplada para PCD na Louça Branca 6 

Sanitário/Bacia com Caixa 
acoplada  36x62 Com caixa acoplada  na Louça Branca 8 

Chuveiros - Elétrico Comum do tipo Ducha 12 

Mictórios - Louça Branca Padrão Popular 7 

Torneiras - Metálica Cromada Padrão Popular 16 

Barras de Apoio 80 cm  P/ Portadores de Necessidades Especiais 32 

MARCA: CELITE 

MODELO 
DIMENSÕES 
(CM) ESPECIFICAÇÕES QUANT. 

Lavatório com Coluna  42X36 Louça Branca Padrão Popular 2 

Lavatório/Cuba de Embutir 
Redonda 36 Louça Branca Padrão Popular 14 

Sanitário/Bacia com Caixa 
acoplada (acessibilidade)  37x63 cm Com caixa acoplada para PCD na Louça Branca 6 

Sanitário/Bacia com Caixa 
acoplada  38x65 Com caixa acoplada  na Louça Branca 8 

Chuveiros - Elétrico Comum do tipo Ducha 12 

Mictórios 34,5x57 Louça Branca Padrão Popular 7 

Torneiras - Metálica Cromada Padrão Popular 16 

Barras de Apoio 80 cm  P/ Portadores de Necessidades Especiais 32 

MARCA: ICASA 

MODELO 
DIMENSÕES 
(CM) ESPECIFICAÇÕES QUANT. 
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Lavatório com Coluna  46X35 Louça Branca Padrão Popular 2 

Lavatório/Cuba de Embutir 
Redonda 36 Louça Branca Padrão Popular 14 

Sanitário/Bacia com Caixa 
acoplada (acessibilidade)  37x63 cm Com caixa acoplada para PCD na Louça Branca 6 

Sanitário/Bacia com Caixa 
acoplada  36,5 X 62,5  Com caixa acoplada  na Louça Branca 8 

Chuveiros - Elétrico Comum do tipo Ducha 12 

Mictórios 32X27 Louça Branca Padrão Popular 7 

Torneiras - Metálica Cromada Padrão Popular 16 

Barras de Apoio 80 cm  P/ Portadores de Necessidades Especiais 32 

 

 

Sanitário com Caixa Acoplada 

 

Sanitário com Caixa Acoplada – Com Acessibilidade 
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Lavatório com Coluna 

 

Cuba de Embutir  

 

Barra de Apoio  
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Chuveiro tipo ducha – Padrão Popular 

 

Torneira Metálica Cromada – Padrão Popular 

Retirada de Louças e Metais dos Sanitários e Instalações Existentes 

 

Retirada total das louças e metais dos sanitários e instalações existentes, devendo as 

mesmas serem guardadas em local reservado para que não sejam danificadas durante os serviços, 

com o intuito de um possível reaproveitamento. Os entulhos provenientes desta retirada deverão 

ser imediatamente removidos aos locais adequados.  

 

Retirada de Piso e Revestimentos de Parede: 
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Todos os pisos cerâmicos e revestimentos demarcados no projeto executivo de arquitetura 

serão demolidos e os entulhos resultantes deverão ser descartados para bota fora regularizado de 

responsabilidade da contratada. 

 

Revestimento Cerâmico: 

 

As paredes que receberão revestimento cerâmico devem ter uma altura mínima de 2,0 m, 

cor branca, ou conforme cada caso em particular. Sendo assentadas sobre camada de emboço 

única e com o uso de argamassa colante conforme indicação do fabricante. 

As cerâmicas devem ter as medidas de acordo com o orçamento e qualquer mudança em 

tal revestimento deve seguir a orientação e aprovação do Setor de Planejamento.  

As bancadas de granito (todas as bancadas em granito especificadas em projeto deverão 

ser da cor cinza andorinha  com acabamento polido em todas as faces), bem como todas as louças 

(todas as louças deverão ter cor branca) a serem instaladas devem ser previamente aprovadas 

pela Secretaria de Planejamento, e devem seguir as orientações definidas em projeto, respeitando 

as medidas e demais informações.  

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga 

e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas 

difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo. Serão sugeridos 

neste memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: sifões, válvulas 

para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverão ser incluídos na planilha orçamentária, 

seguindo o padrão de qualidade das peças aqui especificadas. 

O piso a ser instalado deve seguir orientação técnica conforme os projetos, e no caso de 

aplicação sobre a granitina, a mesma deve ser nivelada para o recebimento do revestimento, seja 

o piso cerâmico a ser instalado, quer seja o piso vinílico (vestiários e acessibilidade). 
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Piso vinílico para vestiários 

 A colocação da cerâmica somente deverá ser começada após o termino de toda instalação 

elétrica e hidro sanitária embutida. 

 O revestimento cerâmico para piso deverá ser com placas tipo grês de dimensões 45x45 

cm assentados com argamassa colante específica para o tipo de material, seguir localidades de 

revestimentos conforme especificado em projeto arquitetônico. 

 O revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm 

assentados com argamassa colante específica para o tipo de material, seguir localidades de 

revestimentos conforme especificado no respectivo projeto arquitetônico. 

Ainda, o serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede 

inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, seguir localidades de revestimentos conforme 

especificado no respectivo projeto arquitetônico. 

 

Forros 

 

Os forros deverão ser em lâminas de PVC 600x10 cm #8 mm em painéis lineares encaixados 

entre si e fixados em estruturas de madeira. Nos devidos locais conforme especificados no projeto 

executivo. 
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Instalações de Divisórias e Esquadrias dos Banheiros e Vestiários: 

 

As divisórias de banheiro serão em granito cinza andorinha e serão instaladas de acordo 

com o projeto, sendo instaladas com perfil de alumínio, em alturas e metragens especificadas. 

As portas de alumínio devem seguir as especificações de tamanho e material (tipo 

veneziana), e nos locais onde serão instaladas.  

As janelas serão de ferro a construir, em barra chata/cantoneira, com vidros de 5,0mm, e 

chumbadas na alvenaria de acordo com as existentes. Deverão receber proteção contra corrosão e 

pintura esmalte, bem como as janelas já existentes. 

As instalações hidro sanitárias devem seguir as orientações de projeto em quantidades, 

locais e inclinações, e a utilização de materiais de primeira para garantir o funcionamento do 

sistema. 

Para as louças e equipamentos existentes, devem ser retirados para uso da PREFEITURA 

em outros locais (apenas os materiais indicados que possam ser reutilizados). Foram consideradas 

as louças, e tubulações diretas (considerado 2,0 metros de tubo para cada peça retirada, e ainda 

um saldo de 15,0m da ligação). 

As papeleiras a serem utilizadas nas pias deverão ser de plástico (NOBRE / BIOVIS / 

EXACCTA), sendo 2,0 unidades para pias triplas e 1,0 unidade para pia dupla. Nos locais de vaso 

sanitário as papeleiras a serem utilizadas devem ser metálicos. 

As instalações elétricas serão todas instaladas de forma aparente, em conduletes de PVC, 

de acordo com o projeto elétrico existente. As tomadas serão instaladas em alturas conforme 

especificado (altura mínima de 1,10m), inclusive em altura suficiente para que em caso de 

enchentes do Rio Iguaçu as mesmas não sejam atendidas. 

 

10.0 SISTEMA PREVENTIVO E ACESSIBILIDADE 

SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO E PÂNICO: 
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Seguir as especificações técnicas de acordo com o memorial descritivo, quantidades e 

descrições pertinentes, referente ao projeto preventivo contra incêndio e pânico devidamente 

aprovado junto ao Corpo de Bombeiros Militar de União da Vitória. 

As placas de sinalização deverão estar de acordo com as especificações detalhadas em 

projeto tanto em relação as suas dimensões, bem como na sua instalação. 

Todas as placas de sinalização deverão ter material de Plástico Vinil (PS) e fixadas com fita 

adesiva dupla face de alta resistência, exceto placas do tipo M1 e M2 que deverão ser parafusadas 

(parafusos com bucha de nylon para alvenaria) na parede de acordo com especificações indicadas 

em projeto e em material de Plástico Vinil (PS). 

Os extintores deverão estar instalados de acordo com as normas detalhadas em projeto e, 

além disso, deverão ser fixados na parede por meio de suportes de parede específicos para 

extintores e fixados na parede através de parafusos (parafusos com bucha de nylon para 

alvenaria). 

As luminárias de emergência deverão ser parafusadas na parede, e ainda instaladas 

exatamente de acordo com as normas detalhadas em projeto. 

Os blocos autônomos devem seguir as mesmas especificações de normas detalhadas em 

projeto e serem fixados na parede por meio de parafusos (parafusos com bucha de nylon para 

alvenaria). 
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Símbolo / CÓD Significado Forma e cor Aplicação 

 
 

Saída de 

emergência 

Símbolo: retangular 

Fundo: verde 

Mensagem: “SAÍDA” ou 

Mensagem “SAIDA”  e ou 

pictograma e ou seta direcional: 

fotoluminescente  com altura de 

letra sempre maior ou igual a 50 

mm 

Indicação de saída de 

emergência com ou 

sem complementação 

do pictograma 

fotoluminescente (seta 

ou imagem, ou ambos) 

 

Indicação do 

sentido de saída de 

emergência 

Símbolo: Retangular 

Fundo: Verde 

Pictograma: fotoluminescente 

Indicação do sentido 

(esquerda ou direita) de 

uma saída de 

emergência, 

especialmente para ser 

fixado em colunas 

Dimensões mínimas: L 

= 1,5 H. 

 

Indicação do 

sentido de saída de 

emergência 

Símbolo: Retangular 

Fundo: Verde 

Pictograma: fotoluminescente 

- Indicação do sentido 

(esquerda ou direita) de 

uma saída de 

emergência Dimensões 

mínimas: L = 2,0 H 

 

Indicação do 

sentido de saída de 

emergência 

Símbolo: Retangular 

Fundo: Verde 

Pictograma: fotoluminescente 

Indicação do sentido de 

fuga no interior das 

escadas Indica direita 

ou esquerda, descendo 

ou subindo O desenho 

indicativo deve ser 

posicionado de acordo 

com o sentido a ser 

sinalizado. 

 

Indicação do 

sentido de saída de 

emergência 

Símbolo: Retangular 

Fundo: Verde 

Pictograma: fotoluminescente 

Indicação do sentido de 

fuga no interior das 

escadas Indica direita 

ou esquerda, descendo 

ou subindo O desenho 

indicativo deve ser 

posicionado de acordo 

com o sentido a ser 

sinalizado. 

 

Extintor de 

Incêndio 

Símbolo: Quadrado 

Fundo: Vermelho 

Pictograma: Fotoluminescente 

Indicação de 

localização dos 

extintores de incêndio 

 

Sinalização de solo 

para equipamentos 

de combate a 

incêndio (hidrantes 

e extintores) 

Símbolo: quadrado (1,00m x 

1,00m) Fundo: vermelha (0,70m x 

0,70m) Borda: amarela (largura = 

0,15m) 

Usado para indicar a 

localização dos 

equipamentos de 

combate a incêndio e 

alarme, para evitar a 

sua obstrução 
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Normas relacionadas 

NBR 9077 – “Saídas de emergência em edifícios”. 

NBR 11785 – “Barra antipânico – Requisitos”. 

NBR 13434-1 – “Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Princípios de Projeto”. 

NBR 13434-2 – “Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Símbolos e suas formas, 

dimensões e cores”. 

NBR 14880 – “Saídas de emergência em edifícios – Escadas de segurança – Controle de fumaça por 

pressurização”. 

NBR 12693 – “Sistemas de proteção por extintores de incêndio”. 

 

ACESSIBILIDADE  

 

Barras de apoio deverão ser instaladas conforme orientações em projeto, devidamente 

fixadas com o uso de chumbador metálico ou buchas de nylon. Deverão seguir as orientações do 

projeto ou de acordo com a NBR 9050. 

O piso tátil deverá ser vinílico direcionável e de alerta, para garantir acessibilidade, deve 

ser instalado no piso de concreto por meio de cola específica, piso de no mínimo 2,0 mm de 

espessura, na cor AZUL, de acordo com o especificado. 

O piso tátil deve ser em placas com acabamento anti derrapante, SP BRASIL ou equivalente 

técnico, em conformidade com a NBR 9050.  

Serão utilizados esses pisos tátil somente na parte interna, por questões de acessibilidade e 

segurança, conforme o projeto em anexo, na cor azul em dois modelos: 

a) Alerta: a forma do piso alerta se constitui em troncos, cônicos compostos na superfície 

plana, plicados no sentido perpendicular ao deslocamento com finalidade de avisar o 

usuário da mudança de direção, perigos e necessidades de atenção redobrada sobre o 

próximo passo; 

b) Direcional: a forma do piso direcional constitui em barras compostas, em relevo, em 

um único sentido na superfície plana. Deverá ser instalado no sentido do 
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deslocamento, corresponde a superfície de trajeto ou de orientação funcionando no 

sentido do curso de pedestres. 

 

Áreas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve ser feito 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado, desempenado e rústico. Efetuar 

excelente limpeza com vassoura e água e molhar o contra piso com água e cola branca. A 

argamassa de assentamento deve ter traço 1:2, com mistura de cola branca e água na proporção 

1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros de areia : 5 litros de cola 

branca : 35 litros de água). Assentar o piso batendo com martelo de borracha (ou batedor de 

madeira) até o piso atingir a posição desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente. 

 

 

Exemplo de piso direcionável e de alerta 
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 Todos os acessórios instalados nos locais destinados aos PNE, deverão seguir os 

modelos especificados abaixo da NBR 9050 que trata especificamente de acessibilidade. 

 

 
Detalhes das Barras de apoio nos mictórios 

 
 
 

Detalhes de Acessibilidade nos Sanitários 
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Detalhes de Acessibilidade nos Lavatórios 

 
Detalhes de Acessibilidade nos Chuveiros 
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Detalhes de Barras e Papeleiras nos sanitários. 

 

 
Detalhes de Instalação dos Lavatórios 

  
 Vale lembrar que segundo a NBR 9050, os espelhos devem ser fixados a uma altura de 0,90 
m do piso acabado, e a saboneteira e porta toalhas deverão estar instalados a uma altura de 1,20 
m do piso acabado. 
 
 
NBR 9050  “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaço e equipamentos urbanos”. 
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11.0 SERVIÇOS FINAIS 

 

Está previsto a instalação de guias direcionais e de alerta, encaixados na calçada existente. 

Conforme projeto, especificações sobre árvores e arbustos serão definidos pelo setor de 

Planejamento, bem como demais itens relacionados ao paisagismo.  

Na fachada principal está previsto a instalação de letras de aço inox, conforme 

especificação com o dizer “GINÁSIO MUNICIPAL PROF. ISAEL PASTUCH”, conforme tamanhos 

descritos em projeto, orçamento e memorial.  

 

 

 

 

 

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

Limpeza geral 

 

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos: será removido 

todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os excessos; todas as 

alvenarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, vidros, etc., serão limpos e 

cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes 

serviços de limpeza. 

50 CM 

40 CM 

700 CM 

600 CM 
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 Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de 

funcionamento e segurança de todas as instalações por Eng. Responsável pelo Paraná Cidade e 

pelo Eng. Responsável pela Prefeitura Municipal, para emissão do termo de conclusão. 
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13.0 FACHADA E IMAGENS ILUSTRATIVAS 
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Esquema de cores da quadra poliesportiva 

 

 

 

União da Vitória, 21 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

Eng.º Matheus G. Lauriano Leme 

Coordenador de Planejamento e Projetos 

CREA PR: 902111/D 


