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• OBJETO 

O projeto prevê a continuação de execução de obras para a Reforma do 

Terminal Rodoviário no Município de Santa Inês-PR. 

• LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Rua Vereador Firmino Luís, S/N, Quadra 10, Lote 4,5 e P3 – Santa Inês/PR.  

• DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO  

            O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes básicas para a reforma do 

terminal rodoviário no município de Santa Inês. 

            Será executado em regime de Tomada de Preço, de acordo com as 

especificações técnicas que seguem dentro das normas de construção e obedecendo 

tanto aos desenhos e detalhes dos projetos, como as especificações contidas neste 

memorial descritivo, planilha orçamentária e orientações do Setor de Engenharia e 

Obras do Município. O prazo para a execução da obra é de 120 (cento e vinte) dias 

corridos, contatos a partir da Ordem de Serviço expedido pelo Setor de Engenharia, 

sendo que a empresa responsável pela execução não deverá começar sem antes 

comunicar e sem a ordem de serviço. Os materiais a serem empregados na obra serão 

de qualidade que não comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a 

finalidade para o qual se destina. 

Nota: 

Dessa forma, fica convencionado que esse Memorial Descritivo 

deverá ser seguido para a correta execução dos serviços. 

Lembrado que, em caso de divergência, prevalece a informação 

contida na Planilha Orçamentária Licitada, Projeto Arquitetônico 

para Conclusão e Memorial Descritivo para Conclusão. Dessa 

forma, a empresa contrata deve seguir obrigatoriamente as 

informações contidas no presente memorial e projeto de 

conclusão, e na ausência de informação nesses documentos, 

completar as especificações de acordo com as orientações dos 

profissionais da Prefeitura envolvidos, visando a melhora na 



qualidade da obra e utilização de matérias e técnicas mais 

apropriadas. 

Quaisquer divergências entre informações deverão ser sanadas 

com o quadro técnico da Prefeitura antes da execução dos 

serviços, caso contrário, a empresa poderá ser obrigada a 

refazer determinado serviço visando o atendimento das 

especificações.  

*A qualquer momento no decorrer da obra ou pós obra, a 

contratante poderá exigir comprovação da qualidade dos 

materiais empregados, ficando assim, a empresa a providenciar 

o mais rápido possível, caso não haja comprovação, poderá ser 

solicitado a troca do material sem custo adicional para a 

contratante. 

Observação: Todos os materiais e serviços utilizados na obra deverão estar em 

conformidade com o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat 

(PBQP-H), Norma de Desempenho de Edificações, bem como, todas as Normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relacionadas com os serviços e 

materiais utilizados na obra em questão. Caso a empresa contratada não siga as 

recomendações das Normas Técnicas (NBR) da ABNT e do PBQP-H a Prefeitura de 

Santa Inês poderá exigir a correção dos serviços e/ou troca de materiais sem nenhum 

custo adicional para o Município de Santa Inês. Sabendo disso, recomendamos que a 

empresa contratada informe com antecedência a Prefeitura de Santa Inês sobre 

quaisquer dúvidas ou divergências no andamento da obra. 

Cuidados especiais deverão ser tomados nos itens de demolição da laje e 

acabamentos (louças, pisos, revestimentos, pinturas e etc.), dessa forma, a empresa 

deverá informar e, caso necessário, apresentar documentos técnicos, sobre os 

materiais que serão utilizados antes da execução dos serviços. 

• INSTALAÇÃO DA OBRA 

Ficarão a cargo exclusivo da contratada todas as providências e despesas 

correspondentes da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas 

necessárias à execução dos serviços contratados, bem como instalações provisórias e 

todas as outras necessárias, tendo sempre o cuidado com o bem-estar e segurança de 

todos os responsáveis pela execução e bom andamento da obra, atendendo as 

especificações de Normas Regulamentadoras Brasileiras. A prefeitura não se 



responsabilizará por eventuais danos ou percas que possam vir a acarretar ao decorrer 

da obra. 

 

• Serviços Preliminares 

Aluguel container escritório, incluindo instalação elétrica com largura de 2,20m, 

comprimento de 6,20m e altura de 2,50m. O container servirá para guarda de material. 

As demais instalações para o canteiro de obra, tais como refeitórios, bancadas de 

trabalho, entre outras serão de responsabilidade da empresa contratada e deverão 

atender a legislação trabalhista vigente e as normas de segurança do trabalho. 

Os demais equipamentos ficarão a responsabilidade da empresa contratada.  

 

• Paredes  

2.1 – Demolições:  

Como previsto em projeto, haverá uma demolição de 0,60m² na janela da Loja 

03, assim o peitoril ficará igual ao das outras lojas (1,10m). A demolição não terá 

reaproveitamento.  

2.2 – Alvenaria de Vedação:  

- Tijolo Cerâmico: Furados na horizontal 9x14x19, dimensão mínima de 0,09m, 

de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas, serão 

executadas em paredes de 1 / 2 (meio) tijolo, assentados de forma a apresentar 

parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser 

levantada uniformemente. 

A espessura das juntas deverá ser no máximo 0,015m, rebaixadas a ponta de 

colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais 

descontínuas. 

O cunhamento deverá ser executado uma semana após o assentamento dos 

tijolos, devido a argamassa possuir diminuição de seu volume durante a cura. 

Todos os materiais deverão estar em conformidade com o projeto e 

especificações, em hipótese alguma será admitido o emprego de produtos com prazo 

de validade vencidos ou avarias que possa acarretar problemas. 

- Argamassa: para assentamento dos tijolos deverá ser utilizada argamassa 

mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogênea. 

A espessura desta argamassa não poderá ultrapassas 0,015m. 

- Execução das Alvenarias: deverão obedecer a detalhes específicos do projeto 

na execução quanto às dimensões e alinhamentos. 

 

• Reforma e Ampliação da Cobertura e Forro  



     A cobertura será executada em pórticos pré-moldados existentes, se 

necessário deve ser feito manutenção na cobertura metálica.  

     3.1 - ESTRUTURAS METÁLICAS 

O telhado será executado com telha de aço galvanizada 0,50mm, com 

fornecimento e colocação. 

Serão executadas na estrutura de embarque e desembarque (telhado frontal), 

reforços com tramas em aço compostas por terças, essas serão feitas em perfil “U” 

dobrado com as dimensões 75 x 40mm e espessura 3mm. 

 Deverão ser obedecidas as inclinações do projeto arquitetônico bem como as 

demais especificações. 

 

     3.2 - COBERTURAS DE TELHA AÇO GALVANIZADO 

A Cobertura será executada em telhas de aço galvanizada 0,50mm, 

parafusadas com parafusos de norma estrutural, galvanizados, providas de arruelas 

lisa, duplas, também galvanizadas. (Obedecer às inclinações conforme projeto 

arquitetônico indicado). 

Serão executados também rufos em chapa de aço galvanizado Nº 24 com 

corte de 25cm e calhas em chapa de aço galvanizado Nº 24 com 50cm. 

 

    3.3 - FORRO 

O forro será executado em drywall para ambientes comerciais, inclusive 

estrutura de fixação. A chapa é de gesso acartonado, standard, cor branca e= 

12,5mm, 1200x1400mm (LxC). Perfil canaleta formato C em aço zincado para 

estrutura de forro em drywall, e= 0,5mm, 46x18mm (LxH) comprimento de 3m. A 

estrutura ficará presa por pendural ou presilha reguladora em aço galvanizado. Nas 

juntas será aplicado massa de rejunte em pó pra drywall a base de gesso.   

           Marcação: 

O primeiro passo da instalação é determinar o nível do forro nas paredes do 

ambiente, onde serão colocadas as guias, cantoneiras ou tabicas, com o auxílio de 

nível a laser. Marca-se, depois, os pontos de fixação dos tirantes, distância de 

fixação e modulação dos perfis, utilizando-se o cordão de marcação. 

            Fixação da estrutura: 

O segundo passo, deve instalar os perfis perimetrais. A fixação deve ser 

compatível com o suporte (bucha e parafuso, finca-pino, etc.). O forro pode ser 



estruturado com perfis do tipo canaletas. Caso haja emendas entre os perfis, elas 

devem ser desencontradas.  

Fixação das chapas em gesso:  

Deve-se posicionar as chapas de gesso com seu comprimento perpendicular a 

estrutura do forro. As chapas devem ser aparafusadas aos perfis.  

Amarração: 

Por último, deve fazer a amarração das chapas, tratando as juntas com massa 

e fita, e deve completar o acabamento cobrindo os parafusos com massa, esse 

procedimento é a base da instalação dos tetos. "A diferença entre os tipos de teto se 

dá principalmente no perímetro, que varia se vai ser tabicado, dilatado ou rebaixado. A 

definição do espaçamento também varia conforme as condições das áreas de 

aplicação, tipos de placas e número de camadas de placas". 

O forro será executado nos seguintes ambientes: banheiros (2), lojas (3), 

guichês (2) e DML (1) conforme apontado em projeto.  

 

• Instalações Hidrossanitárias  

As instalações hidráulicas devem ser executadas de acordo com os projetos 

apresentados pela contratante, seguir as normas ABNT NBR 5626:1998 (Instalações 

prediais de água fria) e as normas da Companhia/Concessionária de Água Potável. 

Deverão ser utilizados materiais de primeira linha, todos os materiais foram 

informados no orçamento feito pela contratante, qual deve ser seguido, as tubulações e 

conexões devem ser de PVC e o reservatório em polietileno de 500 litros. 

 

• Instalações de Esgoto  

As instalações sanitárias devem ser executadas de acordo com os projetos 

apresentados pela contratante, seguir as normas ABNT NBR 8160:1999 (Sistemas 

prediais de esgoto sanitário, projeto e execução), NBR 10844:1989 (Instalações prediais 

de águas pluviais), NBR 7229:1993 (projeto, construção e operação de sistemas de 

tanques sépticos), NBR 13969:1997 (Tanques sépticos, unidade de tratamento 

complementar e disposição dos efluentes líquidos – projeto, construção e operação) e 

as normas da Companhia/Concessionária de Esgoto e Normas Municipais de Águas 

Pluviais. 

As peças de PVC deverão ser soldadas conforme indicação do fabricante. As 

declividades deverão ser compatíveis com o diâmetro e tipo das tubulações, as 

informações sobre os materiais e dimensões encontram-se no orçamento apresentado 

pela contratante. 



Se houver necessidade, as tubulações quando enterrados deverão estar sob o 

terreno com base firme, recobrimento mínimo de 0,30m. Nos trechos onde tal 

recobrimento não seja possível ou onde a tubulação esteja sujeita as fortes 

compressões de choque, deverá receber proteção que aumenta sua resistência 

mecânica, ou ser executada em ferro fundido. 

As fossas e sumidouros devem ter aprovação dos órgãos responsáveis, 

seguindo todas as normas e diretrizes básicas. 

 

• Divisórias, bancadas, louças e metais 

Deverão ser utilizados materiais de primeira linha. Os registros internos serão 

com canopla cromados. As torneiras deverão ser cromadas, em acordo com o 

orçamento apresentado pela contratante. 

Os equipamentos em louça deverão ser todos na mesma cor, brancos e de 

primeira qualidade (lavatórios, vasos sanitários), os metais deverão ter acabamento 

cromados inclusive às canoplas e deverão ser de primeira qualidade. 

Deverão ser instalados nas Instalações sanitárias masculino/feminino, lavatórios 

embutidos, com torneiras de metal cromado, padrão popular, de acordo com a planilha 

orçamentária. 

6.1 Divisórias  

As divisórias dos sanitários serão em granito cinza, com espessura de 30mm, 

seu chumbamento é feito no piso e na parede com argamassa e areia.  

6.2 Bancada  

As bancadas serão de granito cinza polido, com dimensões 0,50x0,60m, incluso 

cuba de embutir oval, louça branca 35x50cm com válvula metal cromado e torneira 

cromada de mesa padrão popular (quatro unidades, duas por banheiro, serão instaladas 

uma ao lado da outra, as cubas serão embutidas nas bancadas).  

 

• Vaso Sanitário  

O vaso sanitário sifonado com válvula de descarga, louça branca, quatro 

unidades.  

 

• Barra de Apoio   

As barras de apoio serão retas, de aço inox polido, com 80cm de comprimento 

(diâmetro mínimo 3cm), serão instaladas nos sanitários pne.  

 

• Guarda Corpo  

Guarda-corpo em tubo. Serão executados nas rampas e na escada do pátio.  

 

• Tanque  

Tanque de louça branco suspendo, de 18 litros ou equivalente, será instalado no 

D.M.L.  

 

• Torneira  

Torneira cromada ½” ou ¾” para o tanque, de padrão popular. 

 

• Torneira  



Torneira cromada, ½” ou ¾” para o jardim. Duas unidades instaladas na área 

externa conforme o projeto hidráulico.  

 

• Espelho  

Será colocado Espelho de Cristal na espessura 4mm, com molduras em alumínio 

e compensado 6mm plastificado e colado nos dois banheiros.  

 

  

O modelo do quadro de distribuição a ser utilizado no projeto deve ser conforme 

definido na lista de materiais e legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores 

deverão ser aterrados e 

providos de barramento específico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores 

utilizados serão monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e 

lista de materiais. Deverão 

atender as exigências da norma NBR 60898 (IEC60 9472), não sendo aceito 

disjuntores que não atendam a esta norma. Os disjuntores terão tensão de 

funcionamento compatível com a tensão do circuito e 

protegerá a fiação. A capacidade de interrupção de corrente de curto - circuito dos 

disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao 

disjuntor escolhido. 

Serão utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a proteção 

em caso de choques elétricos acidentais. Serão utilizados IDR’s bipolares e tetrapolares 

com tensão de 220V e 380V 

respectivamente e corrente de disparo de no mínimo de 30mA. O Dispositivo de 

proteção contra surtos (DPS), ou supressor de surto, é um dispositivo que protege as 

instalações elétricas e equipamentos 

contra picos de tensão, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na rede 

de distribuição de energia elétrica. O dispositivo é instalado no quadro de distribuição 

entre fase e terra, possuir 

classe I, II ou III, conforme IEC. 

 

• Instalações Elétricas  

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e 

dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.  

Normas: 

 

- NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão 



- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 

V em corrente alternada 

 

7.1 Quadro de medição e proteção geral 

 

A proteção geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor 

termomagnético, localizado no quadro geral de medição que será instalado na parede 

do muro localizado no limite do passeio no 

acesso da propriedade e um disjuntor de manutenção no quadro de distribuição 

localizado no primeiro pavimento da residência. 

 

Quadro Proteção (A) Seção (mm²) 

QM1 (Terreo) 40.00 10 

 

7.2 Quadros de distribuição e disjuntores 

 

O quadro de distribuição - QD, ou caixa de distribuição - CD, constituído de material 

termoplástico antichama ou metálico, instalação embutida ou de sobrepor, grau de 

proteção de acordo com a 

necessidade da instalação, na qual recebe alimentação de uma fonte de geradora e 

distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada à instalação 

de dispositivos de 

proteções unipolares, bipolares e tripolares padrão DIN ou UL, conforme Norma NBR 

IEC 60.439-3 e NBR IEC 60.670-1. 

O modelo do quadro de distribuição a ser utilizado no projeto deve ser conforme 

definido na lista de materiais e legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores 

deverão ser aterrados e 

providos de barramento específico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores 

utilizados serão monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e 

lista de materiais. Deverão 

atender as exigências da norma NBR 60898 (IEC60 9472), não sendo aceito 

disjuntores que não atendam a esta norma. Os disjuntores terão tensão de 

funcionamento compatível com a tensão do circuito e 

protegerá a fiação. A capacidade de interrupção de corrente de curto - circuito dos 

disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao 

disjuntor escolhido. 



Serão utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a proteção 

em caso de choques elétricos acidentais. Serão utilizados IDR’s bipolares e tetrapolares 

com tensão de 220V e 380V 

respectivamente e corrente de disparo de no mínimo de 30mA. O Dispositivo de 

proteção contra surtos (DPS), ou supressor de surto, é um dispositivo que protege as 

instalações elétricas e equipamentos 

contra picos de tensão, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na rede 

de distribuição de energia elétrica. O dispositivo é instalado no quadro de distribuição 

entre fase e terra, possuir 

classe I, II ou III, conforme IEC. 

 

7.3 Queda de tensão 

 

A instalação atendida por ramal de baixa tensão terá queda de tensão máxima desde 

o ponto de entrega até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo: 

 

Queda de tensão admissível 

 

Total (%) 7 

Alimentação (%) 4 

Iluminação (%) 4 

Força (%) 4 

Controle (%) 1 

 

7.4 Temperatura ambiente 

 

A temperatura média do ambiente e do solo são elementos utilizados para o cálculo 

do Fator de correção por temperatura. O FCT é utilizado no cálculo da corrente de 

projeto corrigida para o dimensionamento da seção da fiação do circuito. 

 

7.5 Condutos e condutores 

7.5.1 Condutos 

 

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverão ser de PVC, anti-chama, de marca 

com qualidade comprovada e resistência mecânica mínima de 320 N/5cm para dutos 

corrugados e estar de acordo com as 

normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335. 



 

7.5.2 Condutores 
 

Os condutores serão de cobre eletrolítico de alta pureza, tensão de isolamento 

450/750V, isolados com composto termoplástico de PVC com características de não 

propagação e auto-extinção do fogo 

(anti-chama), resistentes à temperaturas máximas de 70ºC em serviço contínuo, 

100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito. Devem atender às normas NBR-6880, 

NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812. 

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terão tensão 

de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de fabricação NBR 

7288. 

A bitola mínima para os condutores será para circuitos de força de 2,5mm² e circuitos 

de iluminação 1,5 mm².Para todas as bitolas deverão ser utilizados cabos elétricos, ou 

seja, condutores formados 

por fios de cobre, têmpera mole–encordoamento classe 2. 

Os cabos deverão ser conectados às tomadas com terminais pré-isolados tipo anel 

ou pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os 

condutores deverão ser identificados 

com anilhas, numerados conforme o número do circuito. 

 

Padronização das cores 

 

Fase 1 Branco 

Fase 2 Preto 

Fase 3 Vermelho 

Neutro Azul claro 

Terra Verde-amarelo 

Retorno Amarelo 

 

7.6 Critérios gerais 

 

7.6.1 Exigências da concessionária 

 

As emendas nos eletrodutos deverão ser evitadas, aceitando-se as que forem feitas 

com luvas perfeitamente enroscadas e vedadas. 



Os eletrodutos deverão ser firmemente 0atarrachados ao quadro de medição, por 

meio de bucha e arruela de alumínio. 

 

 7.6.2 Instalações 

 

Na instalação deve-se tomar cuidado para não danificar o isolamento dos fios durante 

a enfiação e o descascamento para emendas e ligações. 

Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos, pois isto 

prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilização de curvas 

ou caixas de passagem. 

Todas as emendas serão feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de 

interruptores e devem ser isoladas com fita isolante de boa qualidade. Não serão 

permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos 

eletrodutos. 

Todos os quadros de distribuição, caixas de passagem, caixas dos medidores, 

quadros de comandos, motores elétricos e demais partes metálicas, deverão ser 

devidamente aterrados. 

 

Luminarias  

 

Plafon LED sobrepor (40x40 cm) branca com potência de 40W (internas e externas). 

Plafon LED sobrepor com potência de 15W (banheiros, lojas). 

Luminária Arandela Meia lua Lâmpada LED 15W (iluminação externa). 

Lâmpada de vapor de mercúrio com reator eletromagnético 250W com luminária 

aberta para iluminação pública (postes). 

Poste de metálico com 7 metros de altura e 12 cm de diâmetro para iluminação 

externa. 

 

7.7  Considerações Finais 

 

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante 

sua execução. 

As potências dos equipamentos dados no projeto, não devem ser, em hipótese 

alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista. 

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade 

comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado. 



Este projeto foi baseado no lay-out e informações fornecidas pelo arquiteto ou 

proprietário. Na dúvida da locação exata dos pontos, estes deverão ser consultados. 

 

• Revestimento (Área Externa) 

8.1 CHAPISCO e EMBOÇO  

As paredes externas que foram danificadas (estão sem revestimento), irão 

receber chapisco e emboço. O emboço possui traço 1:2:8, seu preparo será manual e 

possui espessura de 20mm, já o chapisco possui traço 1:3, seu preparo será manual.  

 

8.1 REGULARIZAÇÃO  

Toda a área externa de calçada, passeio e pátio já possui concreto, porém, 

devido ao tempo que foi executado, toda a área receberá uma camada de regularização 

de concreto, será moldado in loco, feito em obra com acabamento convencional e não 

armado. Sua espessura será de 2,5 cm. 

 

8.2 MASSA LÁTEX: 

Todas as paredes externas, internas e tetos receberão lixamento e massa látex pva. 

 

8.3 PISO TÁTIL  

O piso tátil de concreto terá dimensões de 40x40 e espessura de 2,5cm, será 

executado nos locais de embarque a pátio externo acordo com o projeto arquitetônico.  

Placas de concreto pré-moldado, pigmentado, sendo a cor vermelha o piso 

de alerta, e na cor amarela o direcional, com dimensão de 0,40x0,40m e 2,5cm de 

espessura. As peças não deverão ter distorções ou perdas de material, sem rebarbas; 

as superfícies deverão ter cor uniforme e formar um plano contínuo, sem fissuras, 

ninhos, vazios, bordas quebradas, lascamentos ou corpos estranhos. Os pigmentos 

devem resistir à alcalinidade do cimento, exposição aos raios solares e intempéries. 

O piso tátil deverá ser assentado junto a camada de regularização de forma que 

fiquem com o mesmo nivelamento. 

 

 

• Revestimento (Área Interna)  

9.1 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  

O revestimento porcelanato em placas para piso será do tipo natural, de 1º 

qualidade, retificado e com dimensões de 60x60cm e será aplicado em todos os 

ambientes da edificação.  

 

9.2 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES  

O revestimento cerâmico para paredes será do tipo esmaltado extra, com 

dimensões de 20x20cm, será aplicado do chão até o teto nos banheiros feminino e 

masculino da edificação.  

 

9.3- PEITORIL 

O peitoril (pingadeiras) será em granito cinza, com largura de 15cm e espessura 

de 2cm, será assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média – preparo 

manual). As peças deverão ser polidas com as dimensões exatas aos vãos. Serão 

executados em todas as janelas da edificação.  



 

9.4– RODAPÉ  

O rodapé cerâmico será do mesmo modelo do piso cerâmico (porcelanato 

natural), com dimensões de 60x60 cm, possui 7cm de altura e será executado em todos 

os ambientes exceto nos banheiros feminino e masculino.  

 

9.5 - SOLEIRAS 

A soleira de granito cinza, com a largura de 15cm e espessura de 2cm deverá 

ter seu assente sobre argamassa mista de cimento e areia no traço 1:4. Serão 

executadas nas portas de entradas para os sanitários (2), guichês (5), D.M.L (1) e 

entrada principal da rodoviária (2), totalizando 15,70m.  

 

10 Pinturas 

10.1     PINTURA LATÉX PVA  

Após a superfície das paredes internas receberem os serviços de raspagem da 

pintura existe e tiverem recebido os serviços de lixamentos, todos as paredes deverão 

ser limpas com espanador. Posteriormente as paredes internas e externas receberão a 

aplicação de 02 demãos de pintura látex pva, na cor definida pela fiscalização. 

  

• APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES 

Deverá ser executado o emassamento das paredes internas e externas com 

massa látex em duas demãos em todos os ambientes que receberão pintura.  

 

• APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES 

 Após a superfície das paredes externas receberem os serviços de raspagem da 

pintura existente e tiverem recebido os serviços de lixamentos, todos as paredes 

deverão ser limpas com espanador. Posteriormente as paredes externas receberão a 

aplicação massa látex e de 02 demãos de pintura látex acrílica, na cor definida pela 

fiscalização. 

 

• PINTURA NO TETO  

Nos tetos (drywall e laje) deverão receber duas demãos de massa látex PVA e 

depois receberão duas demãos de pintura látex pva, na cor definida pela fiscalização. 

 

 

• Esquadrias  

11.1 PORTAS 

11.1.1 Alumínio tipo Veneziana:  

As portas de alumínio serão instaladas nos acessos aos sanitários, com 

dimensão de 0,70x1,80m (duas unidades) e 0,80x1,80m (duas unidades- pne). Todos 

os acessórios são inclusos.  

 

11.1.2 Madeira: 



As portas de madeira serão executadas nas entradas dos banheiros e D.M.L, 

serão de madeira semi-oca (leve ou média), de padrão popular, com dimensões de 

0,90x2,10m e espessura de 3,5cm.  

Não serão aceitas portas de padrão inferior ao orçamento, sendo que a 

qualidade das portas adquiridas pela Contatada passará por aceite da fiscalização, para 

posteriormente serem liberadas para execução dos serviços pela Contratada. 

A Contratada deverá entregar a Comissão de Fiscalização duas vias das chaves 

de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço, diâmetro 2,5cm. 

Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente. 

No final da instalação, as portas deverão receber pintura em esmalte fosco, duas 

demãos.  

 

11.1.3 Porta de Vidro  

As portas de vidro serão de duas folhas com dimensões de 1,80x2,10m e vão 

ser fixadas nas entradas dos seguintes ambientes: loja 01, loja 02, loja 03, guichê 01 e 

guichê 02. Sua estrutura será em alumínio e as folhas de vidro liso incolor, com 10mm 

de espessura.  

 

11.1.4 Porta de Vidro 

As portas de vidro com dimensões de 2,00x2,10m serão executadas na entrada 

principal da rodoviária, serão executadas 2 unidades, 1 folha cada e serão de correr. 

Sua estrutura será de alumíno e cada folha será de vidro liso incolor de 10mm de 

espessura.  

 

11.2 JANELAS 

11.2.1 Janela Maxim Ar 

As janelas Maxim Ar de vidro temperado com espessura mínima de 6mm, serão 

fixadas com argamassa. Serão executadas nos banheiros feminino e masculino.  

 

11.2.2 Janela de correr – 2 folhas  

Janelas de aço de correr 2 folhas, fixação com argamassa e vidro temperado 

com espessura mínima de 6mm, incluso todos os acessórios nas dimensões 

1,00x1,00m (quatro unidades), serão instaladas na loja 1, loja 2, guichê 1, guichê 2 e 

DML (dimensão de 1,50x0,50m). 

11.2.2 Janela de Correr – 2 folhas  

Janelas de aço de correr 2 folhas, fixação com argamassa e vidro temperado 

com espessura mínima de 6mm, incluso todos os acessórios nas dimensões 

1,50x1,00m (uma unidade), será instalada na loja 3.  

 

• Prevenção de Incêndio 

As instalações de combate a incêndio deverão ser executadas de acordo com o 

projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. 

A prevenção de incêndio do imóvel deverá ser feita através da utilização de 

extintores de pó químico de 4 kg, extintor de água pressurizada de 10 litros (incluso 

suportes e carregados), luminárias de emergência de 30 LEDS com potência 2W e 

bateria de lítio, com autonimia de 6 horas, luminária de emergência holofote duplo em 

LED com duas lâmpadas de 55w, placas de sentido de saída de emergência Modelo S3 

e Modelo S12, que deverão ser colocadas nos locais e de acordo com o projeto 

aprovado pelo Corpo de Bombeiro e sinalização pinturas epóxi duas demãos 1,00x1,00 

em locais para identificação conforme imagens abaixo, instalação de corrimão e guarda 

corpos nos locais indicados e conforme projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiro. 



 

Imagem 03 — Modelo e dimensões das placas de identificação e dimensões 

das pinturas de sinalização; 

 

 

Ao final da instalação do sistema de Prevenção de Incêndio, a Contratada deverá 

fornecer a Prefeitura de Santa Inês, responsabilidade técnica de execução através de 

ART de Engenheiro Civil, além do referido projeto e memorial descritivo de instalação 

de todo sistema de Prevenção Contra Incêndio. Como cada fabricante possui um 

modelo próprio de execução, deverá ser fornecido o projeto de prevenção, além de 

memorial descritivo e da Respectiva ART de projeto e execução, todos em 03 vias 

assinadas discriminando o serviço prestado. 

  

• Paisagismo e Mobiliário  

13.1 Grama batatais em placas:  

Os gramados serão constituídos com grama batatais, livre de inço e com 

espessura média de 5cm, assentadas em terra vegetal adubada. Antes do 

assentamento, o terreno deverá ser preparado com a retirada de todos os materiais 

estranhos, tais como pedra, torrões, raízes, tocos, etc. As superfícies elevadas deverão 

satisfazer as condições de desempenho, alinhamento, declividade e dimensões 

previstas no projeto. 

O solo local deverá, sempre que necessário, ser previamente escarificado 

(15cm), podendo ser manual ou mecânico, para receber a camada de terra fértil, a fim 

de facilitar a sua aderência. As placas deverão ser assentadas sobre a camada de 

5cm no mínimo de terra fértil adubada, compondo, ao todo, um conjunto de espessura 

de aproximadamente 10cm de altura. As placas serão assentadas como ladrilhos, em 

fileira com as juntas desencontradas para prevenir deslocamentos e deformação de 

área gramada. Após o assentamento, as placas deverão ser abatidas para efeito de 

uniformização da superfície. A superfície deverá ser molhada diariamente (exceto em 



dias de chuva), num período mínimo de 60 dias, a fim de assegurar sua fixação e evitar 

o ressecamento das placas de grama. 

 

13.2 Bancos de Concreto e Conjunto de Mesa e bancos de Concreto. 

13.2.1 Bancos:  

Banco para jardim/praça, de concreto aparente largura 0,45m e comprimento 

2,00m, espessura de 0,10m e 0,15 de espessura na base(pé) do banco, devem ser 

locados de acordo com o projeto arquitetônico, no total são 5 bancos de concreto.  

13.2.2 Conjunto de Mesa+ Bancos: 

Dimensões da Mesa: diâmetro da superfície da mesa: 0,80m, diâmetro da 

base da mesa: 0,50m, altura da mesa: 0,80m, todos com espessura 0,10m.  

Dimensões dos Bancos: diâmetro da superfície do banco: 0,35m, diâmetro da 

base do banco: 0,30m, altura do banco: 0,50m, todos com espessura 0,10m. No total 

são 4 mesas e 16 bancos de concreto.  

 

Todas as peças receberão 3 demãos de verniz poliuretano brilhante.  

 

• Serviços Complementares  

      14.1 Letreiros 

Os letreiros externos deverão ser em caixa, de inox número 22, recortado com 

altura de 20cm, devem ser fixadas na mesma forma e na mesma posição sendo letras 

deitadas com sentido de leitura de baixo para cima com seguinte frase: TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE SANTA INÊS. 

      14.2 Limpeza Final da Obra:  

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza; deverão apresentar 

perfeito funcionamento todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as 

instalações de água, esgoto, luz e força e telefone e outras, ligadas de modo definitivo. 

Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela 

Construtora para fora da obra: serão lavados ou limpos convenientemente os pisos de 

cerâmica, cimentado, plástico e outros, bem como os azulejos, aparelhos sanitários, 

aço inoxidável, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos cuidadosamente os 

vestígios de manchas, tintas e argamassas. 

 

• Contratação  

A contratada esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes 

construtivos e das indicações apontadas neste memorial, ao apresentar o preço para 

execução dos serviços e da obra. 

A CONTRATADA será responsável pela análise e cumprimento das leis, 

decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e 

fornecedores. 



Cabe a CONTRATADA analisar e apontar todos os itens, diretrizes e 

exequibilidade dos projetos, memoriais e planilhas orçamentárias, apontando com 

antecedência os pontos com que eventualmente possa discordar, para que a setor de 

engenharia do município efetue a análise dos pontos em discordância e emita um 

parecer indicando a solução que será aplicada. 

Após a assinatura do contrato, é necessário que as seguintes documentações tenham 

sido providenciadas, para que a empresa vencedora da licitação possa iniciar a 

execução dos serviços, entre outros documentos que podem ser exigidos em casos 

específicos: 

• ARTs dos responsáveis técnicos pela obra, registrada no CREA do estado onde 

se localiza o empreendimento; 

• Ordem de serviço da Administração autorizando o início dos trabalhos.  

Constitui principais motivos para a rescisão do contrato, entre outros, previstos na 

Lei nº 8.666/1993:  

• O descumprimento ou violação de cláusulas contratuais, especificações 

técnicas, projetos ou prazos; 

• A lentidão do seu cumprimento, levando à comprovação pela fiscalização da 

impossibilidade de conclusão da obra, serviço ou fornecimento nos prazos 

estipulados;  

• A paralisação da obra, serviço ou fornecimento sem justa causa e sem prévia 

comunicação à fiscalização; 

• O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditivo da execução do contrato, 

regularmente comprovado. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a 

CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções, garantida 

a prévia defesa: 

• Advertência; 

• Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

• Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a dois anos;  

• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

item anterior. 



• O contratado deverá ficar comunicável quando a contratante necessitar entrar 

em contato. 

• Serviços de grande importância não deverão ser executados em dias de feriados 

ou recessos, salvo em casos específicos com aprovação da contratante. 

• Por se tratar de uma obra escolar, a mesma deverá ser planejada para a 

conclusão imediata, caso ocorra atraso, deverá ser previsto uma logística 

adequada para que as operações das atividades escolares comecem 

normalmente. Caso ocorra, cuidados especiais com a segurança dos ocupantes 

deverão ser considerados. 

• Em caso de atraso na entrega da obra deve ser informado mediante a prefeitura 

e o quadro técnico de engenharia, com até 15 dias corridos de antecedência. 

• Cabe a empresa em acordo com a prefeitura encontrar uma solução viável para 

relocação das salas de aulas em lugar temporário, sendo custeado pela empresa 

quaisquer instalações necessárias ou pagamento de aluguel. 

 

  

 

 
 

Santa Inês - Paraná, 26 de Junho de 2018. 
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