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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendem em reformar a sala existente em sala de ciência e

tecnologia, fazendo uma pequena lavanderia ao lado.  Também será executado um

muro de um metro de altura em alvenaria e instalado uma grade com tela ottis e ponta

e dois portões.

FUNDAÇÕES

Para o Muro e lavanderia, será feita de acordo com o projeto, com sapatas de

50x80 armadas e com 15 centímetros de altura, devidamente armada com ferro5 mm

(3/16") para os estribos e 8mm (5/16”) a cada 8 cm para a ferragem principal, e com

espera para os pilares de 8mm (5/16”) que serão dispostos sobre as sapatas concreta-

das posteriormente. Concreto feito em betoneira traço 1:3:3, vibrado mecanicamente

de 25 Mpa para as vigas e sapatas. 

Para a sala de ciência e tecnologia, na qual hoje depósito, com desnível de 1m

para a  escola,  será  executado  uma parede  de  contenção  em blocos  de  concreto

preenchidos com armadura 10mm e graute 25mpaexecutada sobre uma sapata corri-

da de 50cm por 20cm em toda extinção das paredes (14+8+14+8), fazendo um cofre

para receber o aterro e posteriormente contrapiso para nivelar a sala com a escola

PISOS

O contrapiso, armado com tela 20cm x 20cm, será executado com concreto

simples com 5,0 cm de espessura sobre a camada de 5 cm de brita. Sobre o contrapi-

so nivelado e limpo, será depositado argamassa colante com desempenadeira denta-

da, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa. Será

aplicado argamassa AC III colante na face inferior da cerâmica 60x60 cm gress, as-

sentando-a para garantir a fixação para posteriormente, limpar a superfície e aguardar

a secagem. Logo, serão colocados os pisos aplicando rejunte 5mm e retirando o ex-

cesso.

ALVENARIAS

A alvenaria do muro e da lavanderia será executada com tijolos cerâmicos de 9

furos (11,5x14x19 cm),apropriado ao fim que se destina. Não será aceito blocos com

defeitos aparente, rachaduras, desempenados ou queimados. Os tijolos serão assen-

tados com argamassa (cimento, cal, areia média traço 1:2:8), chapisco traço 1:3 pre-
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paro em betoneira e REBOCO massa fina (traço 1:2:6). 

ABERTURAS

As aberturas deverão ser  executadas O produto deve apresentar  superfície

lisa, sem deformações e coloração homogênea, pronta para receber tinta. A folga entre

o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixação do marco é feita verificando-se e

corrigindo o prumo, o nível e o esquadro. Três dobradiças deverão ser colocadas, a 20

cm de cada extremidade e uma no centro da folha de porta para serem parafusadas

no marco. Assentamento: Deveram ser colocados pregos entrelaçados pregados no

marco, na parte superior e em três pontos equi-espaçados em cada lateral do vão; não

colocar pregos posição da testa da fechadura e posteriormente chumbado com con-

creto. As portas em sua maioria serão de 90 cm e de madeira maciça, garantindo

acessibilidade e segurança. As janelas em sua maioria serão de ferro e vidro e em for-

mato basculante, garantindo segurança.

ELÉTRICA

Será feita uma nova rede elétrica na construção existente contemplando as no-

vas áreas a serem construídas, todos de acordo com o projeto elétrico .Será feito o po-

sicionamento de tomadas e interruptores e as instalações definidas em projeto, tudo

em conformidade com a norma NBR 5410.

PINTURA

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor

antes de qualquer aplicação. Será feito o lixamento de toda a superfície a ser pintada.

Será aplicado três demãos de tinta acrílica, sob superfície devidamente lixada.

As cores serão definidas pela secretaria de obras ou estão definidas em projeto.

COBERTURA

A estrutura da cobertura deverá ser recuperada com aditivos anti corrosivos.

Posteriormente deverá ser executado um fundo em zarcão e assim aplicado duas a

três demãos de tinta esmalte.

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acopla-

dos, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura. A coloca-
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ção das telhas deve ser feita por fiadas, no sentido da direita para a esquerda do pano

e do beiral para a cumeeira, com as telhas sempre alinhadas na horizontal e na verti-

cal, transpassando 20 cm no mínimo. A largura do beiral (65cm) deve ser ajustada

para que se atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades das telhas na li-

nha de cumeeira.

 As telhas deverão ser de fibrocimento com espessura de 6mm.

_____________________
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Engenheiro Civil
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