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ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Por demolição entenda-se o ato de desfazer qualquer serviço existente, quando os materiais nele
empregados não tenham condições de reaproveitamento, resultando em entulho de obra. Por retirada
entenda-se o ato de desfazer cuidadosamente qualquer serviço existente, tendo em vista o
reaproveitamento dos materiais, devendo os mesmos ficarem livres de argamassa de assentamento,
tintas e sujeiras, para em seguida serem selecionados e guardados em local conveniente. Toda
demolição deve seguir o projeto específico de arquitetura e atender ao autorizado pelo departamentos
públicos de defesa do patrimônio construído.
1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
Demolição de alvenarias e divisórias conforme indicações do projeto de arquitetura com reforços e
escoramentos necessários.
1.2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PISOS
1.2.1 Remoção de piso de madeira do primeiro pavimento para recolocação sobre nova estrutura.
1.2.2 Demolição de piso existente, inclusive contrapiso, para novo nivelamento do ambiente e rebaixamento dos
pisos internos e externos do edifício com remoção de entulho e terra para atender aos novos níveis de
projeto. Considerando que a cota do vestíbulo 01 do primeiro pavimento é igual a 6,24m, o terreno deve
ficar na cota 3,14m na área interna e 3,00m nos pátios.
1.3 RETIRADA DE ESQUADRIA
1.3.1 Retirada cuidadosa de portas e janelas antigas de madeira, com ferragens, inclusive batente e guarnição
para restauro, conforme MEMORIAL DE RESTAURO.
1.3.2 Retirada de grade de ferro e caixilhos existentes nas aberturas do térreo e primeiro pavimento que serão
ampliadas, conforme projeto de arquitetura.
1.3.3 Retirada de caixilho basculante de ferro não originais, inclusive contra marco, com cuidado para não
prejudicar o vão existente.
1.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES
1.4.1 Demolição de revestimento de argamassa mista ou em estado ruim, indicados no MEMORIAL DE
RESTAURO .
1.4.2 Demolição de todos os revestimento de azulejos ou materiais similares, inclusive argamassa de
assentamento.
1.5 REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE
1.5.1 Remoção de excesso de verniz e pinturas existentes sobre peças de madeira conforme recomendações
do MEMORIAL DE RESTAURO
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2 ESTRUTURA
A execução das estruturas aqui indicadas deverão obedecer ao projeto específico de Cálculo Estrutural
sob a responsabilidade do escritório Zaven Fruchtengarten
2.1 REFORÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE NOVOS PISOS E LAJES
Execução de fundações, pilares, vigas e apoios junto as alvenarias existentes para sustentação de novos
pisos e lajes, conforme projeto estrutural.
2.2 ESTRUTURA DE PISO DE LAJES DE CONCRETO ENTRE EIXOS 5-8 E D-G E VESTÍBULO 02
Fornecimento e execução de lajes de concreto apoiadas em nova estrutura metálica e nas alvenarias
existentes reforçadas, conforme projeto estrutural.
2.3 ESTRUTURA METÁLICA PARA NOVAS ESCADAS E ELEVADOR
Fornecimento e execução de pilares e vigamento metálico para sustentação de novas escadas e estrutura
dos elevadores, conforme projeto estrutural.

3. PAREDES
As alvenarias terão as espessuras indicadas em projeto. Apresentação, prumo e alinhamento perfeitos,
fiadas niveladas e espessura de juntas conforme especificado em cada caso.
3.1 TODAS AS NOVAS PAREDES CRIADAS PARA CONFIGURAR NOVOS AMBIENTES
Execução de parede de Gesso acartonado tipo Drywall, espessura final de 10 cm, montantes metálicos de
70 mm a cada 40 cm, uma placa standard de 1,5cm em cada face da parede, preenchida com lã de rocha
32kg/m3 e espessura de 50mm. Onde necessário será utilizado painel acartonado resistente à água
(chapa RU) ou a fogo. Reforços de acordo com indicações do fabricante e montador devem ser feitos nos
pontos de fixação de elementos especiais como as louças sanitárias. Para vaso sanitário suspenso usar
suporte em aço para wc e bidê marca Knauf PA1875000019 ou similar. Para lavatórios, pias e mictórios
pode ser usado o suporte de carga em aço 40cm marca Knauf EA06150785 ou similar.

3.2 RESTAURO DE PAREDES EXISTENTES - INTERNAMENTE
Restauro de paredes existentes de tijolo e toda argamassa de revestimento conforme indicado no
MEMORIAL DE RESTAURO com acabamento final em látex acrílico na cor branca em todo o interior do
edifício, exceto onde indicado no projeto de arquitetura.
3.3 REMOÇÃO TOTAL DE REVESTIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE ALVENARIA APARENTE EM
PAREDES EXISTENTES (PAVIMENTO TÉRREO: ENTRE EIXOS 5-8 E D-G)
Remoção de toda a argamassa de revestimento das alvenarias mistas (tijolo e pedra) do trecho do
pavimento térreo compreendido entre os eixos 5-8 e D-G. Estas alvenarias receberão revestimento nos
sanitários conforme indicado no projeto de arquitetura e deverão receber proteção hidrofugante nas áreas
de circulação, conforme especificação do projeto de arquitetura.
3.4 NOVOS TRECHOS DE PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS
Fechamento ou complemento de vãos em alvenarias existentes com alvenaria de tijolos maciços,
utilizando-se os elementos que puderem ser reaproveitados da demolição, pelo seu estado integro. As
alvenarias deverão ser assentadas com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou
grossa sem peneirar, no traço 1:2:8, deixando uma espessura máxima de juntas de 12mm, conforme
indicado em projeto, para recompor panos originais de alvenaria que foram demolidos indevidamente ao
longo do tempo.
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4. DIVISÓRIAS E PAINÉIS
4.1 DIVISÓRIA LEVE PARA FECHAMENTO DE ELEVADOR E SHAFTS DE INSTALAÇÕES
Execução de fechamento do elevador e shafts de instalações com envoltória em chapa metálica com
acesso aos shafts de acordo com projeto específico e de arquitetura.
4.2 DIVISÓRIA DE LAMINADO ESTRUTURAL (CABINES DOS SANITÁRIOS)
Fornecimento e montagem de divisórias sanitárias de chapas de laminado melamínico estrutural (maciço)
branco polar texturizado dupla face TS, 10mm de espessura, com montantes tubulares de alumínio com
pintura eletrostática na cor branca, ferragens especiais com acabamento cromado, tipo NEOCOM System
modelo Alcoplac Plus. O sistema é formado por painéis frontais de 1,80m apoiados no piso, painéis
laterais suspensos 0,15m do piso e atingindo a mesma altura do painel frontal, e porta tipo convencional
de 0,60m de largura com espessura de 10mm.
O sistema inclui as ferragens tipo fixador de painel em latão maciço, dobradiça automática reforçada com
posição fechada (0º), fecho tarjeta com maçaneta de latão e espelho externo do fecho com abertura de
emergência. Nas portas serão aplicadas ferragens Neocom com função simultânea de aparador e
cabideiro. Para o box especial para portadores de deficiências físicas, será prevista uma porta com
largura de 80cm com fecho especial com maçaneta de latão e barra de apoio, em obediência à norma
NBR 9050. Para os mictórios será utilizado o painel tapa-vista, conforme detalhe do projeto.

5. IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA NO TERRAÇO TÉCNICO (COBERTURA)
Regularização do contrapiso com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com espessura inicial de 2cm e
caimento mínimo de 2% em direção aos ralos. Impermeabilização com manta asfáltica conforme
especificado no projeto de impermeabilização. Aplicação de proteção mecânica de argamassa de cimento
e areia traço 1:4, com 1 cm de espessura. Nas superfícies verticais, aplicação de chapisco prévio de
cimento e areia traço volumétrico 1:3, colocação de tela galvanizada hexagonal, fio 24, fixada com pino de
aço ou pedaços de manta 30cm acima do nível acabado. Na impermeabilização sobre vigamento
metálico, antes da aplicação da manta, deverá ser aplicada tinta primária de base asfáltica seguida de
uma demão de asfalto oxidado II. Deverão ser observadas as orientações contidas no Memorial do
consultor de Impermeabilização.
5.2 PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL PARA FUNDAÇÃO E BASE DAS ALVENARIAS DO TÉRREO
Execução de proteção nas bases das alvenarias e blocos de fundação (pavimento térreo). Deverão ser
observadas as orientações contidas no Memorial do consultor de Impermeabilização.

5.3 CONTRAPISO IMPERMEÁVEL (PAVIMENTO TÉRREO)
Execução de contrapiso com argamassa impermeabilizante contendo hidrófugo e capeamento com tinta
betuminosa. Aplicação de argamassa de cimento e areia 1:3 com 2kg de Vedacit por saco de cimento
(50Kg). Aplicação de 2 demãos de Neutrol após secagem. Esperar 24 horas para execução do piso final.
Deverão ser observadas as orientações contidas no Memorial do consultor de Impermeabilização.

6. PISOS
6.1 PISO DE TÁBUAS DE MADEIRA EXISTENTE A RESTAURAR SOBRE NOVA ESTRUTURA METÁLICA
COM PROTEÇÃO ACÚSTICA (PRIMEIRO PAVIMENTO EXCETO GALERIAS 02-03 E EXPOSIÇÕES 0115 E CIRCULAÇÃO VESTÍBULO 02)
Retirada total do assoalho para substituição da estrutura por nova (misto de metálica e madeira) e
recuperação das madeiras de piso para recolocação conforme paginação e detalhamento do projeto de
arquitetura. Com acréscimo de proteção acústica tipo 'sanduíche' com uma lâmina de lã de rocha 3cm sob
o piso e novas chapas de OSB 3cm sob a lã de rocha conforme detalhes do projeto. Para recuperação e
tratamento do piso seguir as indicações do MEMORIAL DE RESTAURO.
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6.2 PISO EM NOVAS TÁBUAS DE MADEIRA (PRIMEIRO PAVIMENTO: GALERIAS 02-03 E EXPOSIÇÕES
01-15 E CIRCULAÇÃO VESTÍBULO 02)
Fornecimento e colocação de piso de assoalho de madeira (perobinha mica). Tábuas macho e fêmea
dispostas conforme paginação e detalhes em projeto. As tábuas serão apoiadas no novo barroteamento
de madeira sobre estrutura metálica. Com acréscimo de proteção acústica tipo 'sanduíche' com uma
lâmina de lã de rocha 3cm sob o piso e novas chapas de OSB 3cm sob a lã de rocha conforme detalhes
do projeto. Raspagem, calafetagem e aplicação de produto para proteção com alta resistência.
6.3 PISO DE PEDRA EXISTENTE A RESTAURAR (VESTÍBULO 01 - PRIMEIRO PAVIMENTO)
Restauro de piso em pedra do vestíbulo 01. Seguir as indicações do MEMORIAL DE RESTAURO
6.4 NOVO PISO DE CONCRETO EM QUADROS
(TÉRREO: TODOS OS AMBIENTES EXCETO PÁTIOS/PRIMEIRO PAVIMENTO: VESTÍBULO 02 )
Piso instalado de concreto nivelado padrão industrial polido com juntas de dilatação em pvc cor cinza
conforme indicado em projeto. Deve ser feito com máquina rotativa e acabamento de alta qualidade, com
tratamento superficial hidrofugante de alta resistência. Espessura total piso+contrapiso 12 cm - armação
com tela 5mm a cada 20cm nos dois sentidos.
6.5 PISO PÁTIOS
Piso elevado em placas de concreto marca Concrefit 80X80cm ou similar instalado conforme sistema
recomendado pelo fabricante, sobre contrapiso armado de concreto com (armação com tela 5mm a cada
20cm nos dois sentidos) com caimento e ralos conforme projeto de hidráulica.
6.6 PISOS EXTERNOS - ENTORNO DO EDIFÍCIO
Os pisos das áreas externas do edifício deverão seguir as especificações do projeto de paisagismo.
6.7 NOVO PISO PARA ADMINISTRAÇÃO (SEGUNDO PAVIMENTO)
Fornecimento e colocação de piso de linóleo natural sobre laje regularizada. O piso deverá vir fresado e
com tratamento de poliuretano (PUR) de fábrica.O piso deverá ser colado com adesivo especial indicado
pelo fabricante e deverão ser utilizadas desempenadeiras apropriadas. Poderão ser usados pisos como o
Marmoleum Walton 2,5mm com cor cinza 173 da Forbo ou similar.
6.8 NOVO PISO PARA ÁREAS ÚMIDAS DA ADMINISTRAÇÃO (SEGUNDO PAVIMENTO)
Fornecimento e colocação de piso tipo porcelanato padrão Portobello linha City cor cement 60X60 sobre
contrapiso regularizado e impermeabilizado.
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7. RODAPÉS
7.1 RODAPÉ DE PERFIL METÁLICO (SEGUNDO E TERCEIRO PAVIMENTOS)
Fornecimento e colocação de rodapé de perfil " L" de aço galvanizado de 1" X 2" com pintura eletrostática
na cor branca, embutido na alvenaria, conforme detalhe da arquitetura.
7.2 RODAPÉ DE MADEIRA EXISTENTE A RESTAURAR (PRIMEIRO PAVIMENTO EXCETO VESTÍBULO
01)
Restauração do rodapé de madeira existente com preenchimentos necessários e pintura em tinta
especificada no MEMORIAL DE RESTAURO na cor branca.

7.3 RODAPÉ DE PEDRA EXISTENTE A RESTAURAR (PRIMEIRO PAVIMENTO - VESTÍBULO 01)
Restauração do rodapé de pedra existente. Seguir as indicações do MEMORIAL DE RESTAURO.
7.4 RODAPÉ EM PERFIL TEE DE CHAPA GALVANIZADA (TÉRREO)
Fornecimento e colocação de rodapé de perfil " T" de aço galvanizado de 1" X 2" , embutido no piso,
conforme detalhe da arquitetura.

8. SOLEIRAS E PEITORIS
8.1 SOLEIRAS DE MADEIRA (PRIMEIRO PAVIMENTO EXCETO VESTÍBULOS)
Fornecimento e execução de soleiras em madeira nas dimensões solicitadas no projeto de arquitetura,
com cor e acabamentos idênticos aos pisos de madeira existentes ou em perobinha mica, de acordo com
ambiente e indicações do projeto de arquitetura. Acabamento deve atender especificações do
MEMORIAL DE RESTAURO.
8.2 SOLEIRA DE PEDRA EXISTENTES A RESTAURAR (VESTÍBULOS E SAÍDAS EXTERNAS)
Fornecimento de material e execução de recuperação de soleiras em cantaria. Seguir as indicações do
MEMORIAL DE RESTAURO
8.3 PEITORIS DAS JANELAS VOLTADAS PARA OS PÁTIOS (PRIMEIRO PAVIMENTO)
Peitoris de madeira restaurados com adequação para nova esquadria de acordo com detalhes do projeto
de arquitetura. Acabamento e conforme indicações do MEMORIAL DE RESTAURO .
8.4 PEITORIS DAS JANELAS DAS FACHADAS EXTERNAS (TÉRREO E PRIMEIRO PAVIMENTO)
Peitoris existentes a serem totalmente restaurados conforme indicações do MEMORIAL DE RESTAURO .

9. DEGRAU
9.1 DEGRAU DE PEDRA (ESCADAS EXISTENTES A B C D E F)
Fornecimento de material e execução de recuperação dos degraus em cantaria das escadas existentes.
Seguir as indicações do MEMORIAL DE RESTAURO
9.2 DEGRAU DE CHAPA DE AÇO COM MADEIRA (NOVAS ESCADAS)
Degraus formados por chapa de aço dobrada com piso em madeira (perobinha mica) conforme detalhes
do projeto de arquitetura. Aço galvanizado a fogo, apoiado em estrutura metálica conforme projeto
específico. Revestimento em pintura em poliuretano especificação e marca a definir.
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10. REVESTIMENTO DE PAREDES
10.1 ARGAMASSA DE GESSO LISO - PARA PAREDES NOVAS
Fornecimento e revestimento das paredes novas nas duas faces, com argamassa de gesso liso, aplicada
conforme indicação do fabricante. Colocação de cantoneiras de aço galvanizado "Y" embutidas nos
cantos externos. Execução de frisos no encontro com outroa materiasi, conforme detalhes da arquitetura.

10.2 MOSAICO DE VIDRO (ÁREAS ÚMIDAS)
Fornecimento e execução de revestimento com mosaico de vidro Jatobá, medindo 2 X 2 cm, com rejunte
de 1mm, nas áreas definidas pelo projeto de arquitetura, na cor Branco referência VC-0001 , sobre
argamassa mista 1:4/12 bem desempenada. Assentamento com argamassa mista de areia fina 1:2/5 e
rejunte de cimento branco. Colocação de cantoneiras de aço galvanizado "Y" embutidas nos cantos
externos.
10.3 REVESTIMENTO DE PAREDES EXISTENTES A REFAZER
Refazer de revestimentos de todas as paredes existentes ou completar argamassa danificada ou faltante.
Para argamassa a empregar em cada caso, seguir as indicações do MEMORIAL DE RESTAURO com
acabamento interno em pintura cor branca e externo em cores a definir.

11. ACABAMENTOS PARA TETO
11.1 FORROS EXISTENTES EM ESTUQUE A SEREM RESTAURADOS (VESTÍBULO 01 E SALAS DA
ENFILADE NO PRIMEIRO PAVIMENTO - EXPOSIÇÕES 5,6,7,8,9,10,11,12 - VER INDICAÇÃO
PROJETO DE ARQUITETURA)
Fornecimento e execução de restauro em forros existentes com recomposição de área perdidas,
atendendo o MEMORIAL DE RESTAURO.
11.2 PLACA DE GESSO ACARTONADO ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DO TELHADO(VESTÍBULO 02
E PARTE DA ADMINISTRAÇÃO NO SEGUNDO PAVIMENTO - VER INDICAÇÃO PROJETO DE
ARQUITETURA)
Fornecimento e execução de forro de Gesso acartonado fixo, acompanhando a inclinação do telhado,
formado por painéis de gesso 1,25cm parafusados sob perfilados de aço galvanizado longitudinais,
espaçados a cada 0,60m, suspensos por presilha regulável aos caibros existentes e interligadas por
tirantes até o ponto de fixação. Acabamento com fita especial e massa de gesso. Acabamento periférico
com perfil de 1" para tabica fixado a cada 0,60m, e pintura final com tinta látex acrílico cor branca.

11.3 FORRO LISO DE GESSO ACARTONADO HORIZONTAL PLANO (PRIMEIRO PAVIMENTO: SALA DE
APOIO, SALA DE SEGURANÇA E CIRCULAÇÃO JUNTO AO VESTÍBULO 02 SEGUNDO PAVIMENTO:
ADMINISTRAÇÃO)
Fornecimento e execução de forro de Gesso acartonado fixo 1,25cm, formado por painéis de gesso
parafusados sob perfilados de aço galvanizado longitudinais, espaçados a cada 0,60m, suspensos por
presilha regulável a cada 1,20m e interligadas por tirantes até o ponto de fixação. Acabamento com fita
especial e massa de gesso. Acabamento periférico com perfil de 1" para tabica fixado a cada 0,60m, e
pintura final com tinta látex acrílico cor branca.
No caso do primeiro pavimento a altura deve seguir a dos forros existentes anteriormente e no caso da
administração altura igual a 2,80m do piso acabado.
11.4 GRELHA METÁLICA ENTRE VIGAS METÁLICAS DA ESTRUTURA PRINCIPAL ( TÉRREO: TODO
PAVIMENTO EXCETO SANITÁRIOS 03-04-05-06 E CIRCULAÇÃO ENTRE ELES E NO PRIMEIRO
PAVIMENTO: ÁREA SOB LAJE NAS GALERIAS 02 E 03)
Execução de forro em grelha metálica 10X10X4cm tipo orsograd ou similar com adequação aos
equipamentos de ar condicionado e iluminação - cor da pintura a definir. Altura no pavimento térreo igual a
2,60m do piso acabado e no primeiro pavimento 4,10m do piso acabado.
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11.5 PLACA DE GESSO ACARTONADO ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DO TELHADO COM
ACRÉSCIMO DE GRELHA METÁLICA ABAIXO DA LINHA DAS TESOURAS COM ESTRUTURA
INDEPENDENTE ( PRIMEIRO PAVIMENTO: SALAS DE EXPOSIÇÃO 01,02,03,04,13,14 E 15 BIBLIOTECA - GALERIA 01)
Fornecimento e execução de forro de Gesso acartonado fixo, acompanhando a inclinação do telhado,
formado por painéis de gesso 1,25cm parafusados sob perfilados de aço galvanizado longitudinais,
espaçados a cada 0,60m, suspensos por presilha regulável aos caibros existentes e interligadas por
tirantes até o ponto de fixação. Acabamento com fita especial e massa de gesso. Acabamento periférico
com perfil de 1" para tabica fixado a cada 0,60m, e pintura final com tinta látex acrílico cor branca.
Execução de forro em grelha metálica 10X10X4cm tipo orsograd ou similar com adequação aos
equipamentos de ar condicionado e iluminação - cor da pintura a definir. Altura igual a 5,50m do piso
acabado.

11.6 PINTURA HIDROFUGANTE EM ABÓBODAS EXISTENTES DE TIJOLO APARENTE
Execução de consolidação da argamassa das abóbodas de teto existentes (sob o vestibulo 01) e
aplicação de proteção hidrofugante conforme indicações do MEMORIAL DE RESTAURO .

12. COBERTURAS
12.1 REFORMA DE COBERTURA EXISTENTE EM TELHA DE BARRO
Restauro de estrutura de tesouras de madeira existentes, com remoção e substituição, quando
necessário, de peças danificadas ou que não tenham função estrutural, lixamento e tratamento da
madeira. Todas as tesouras aparentes deverão receber pintura na cor branca. Obedecer ainda o sistema
de fixação e especificação de tintas indicados no projeto de arquitetura e as recomendações do
MEMORIAL DE RESTAURO . As calhas devem seguir detalhes dos projetos de arquitetura e hidráulica.

12.2 COBERTURA PROVISÓRIA DOS TRECHOS ENTRE EIXOS D-G COM 5-6 E 7-8
Fornecimento e montagem de cobertura provisória em telha translúcida de polipropileno onda 177/51L
ATCO ou similar, com terças em chapa dobrada apoiadas em perfis de aço existentes.
Sob esta cobertura translúcida, deve ser executado um fechamento leve retrátil em lona tipo blackout da
Sansuy ou similar estruturada por tubos de aluminio 1" com mecanismo em cabos de aço e roldanas
navais de aço inóx (sugestão de fornecedor José Antonio Seixas_ Zetech tel.11 9804 1890.
12.3 LAJE IMPERMEABILIZADA (LAJE TÉCNICA - COBERTURA)
Laje impermeabilizada em substituição à cobertura existente no torreão central. Deve seguir projeto de
estrutura e impermeabilização com proteção mecânica dimensionada para equipamentos de ar
condicionado e reservatório de água. Atender memorial de especificações de impermeabilização.
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13. PINTURA
13.1 PINTURA À BASE DE SILICATO DE POTÁSSIO (PARA FACHADAS EXTERNAS E DOS PÁTIOS)
Fornecimento de material e execução de pintura com tinta à base de silicato de potássio em todas as
paredes externas nas cores definidas pelo projeto de arquitetura seguindo recomendações do
MEMORIAL DE RESTAURO .
13.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EM FORRO
Fornecimento de material e execução de pintura Látex Acrílico nas cores indicadas para cada ambiente
sobre superfície forros.
13.3 PINTURA À BASE DE POLIURETANO PARA ESTRUTURAS METÁLICAS
Fornecimento de material e execução de pintura à base de Poliuretano da International em 3 demãos na
cor branco, com espessura mínima de µ sobre primer epóxi. A superfície deverá ser previamente tratada
com desengraxante ou desengordurante (solvente da International), aplicado com saco de alinharem
(vetado o uso de estopa). Aplicar uma demão de primer aquoso e duas demãos de poliuretano acetinado
catalisado, diluído conforme especificação do fabricante.
13.4 PINTURA INTUMESCENTE (CASO SOLICITADO PARA APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE
BOMBEIROS)
Fornecimento e aplicação de pintura intumescente com característica de proteção sobre estrutura
metálica aparente, para proteção passiva. Obedecer às especificações do fabricante quanto aos
procedimentos na execução dos serviços.
13.5 PINTURA EM ELEMENTOS DE MADEIRA - RODAPÉS E ESQUADRIAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO
Fornecimento de material e execução de pintura em tinta especificada no MEMORIAL DE RESTAURO na
cor branca em todos os rodapés, esquadrias e tesouras aparentes do primeiro pavimento.
13.1 PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES (FACES INTERNAS)
Fornecimento de material e execução de pintura Látex Acrílico em todas as paredes internas nas cores
definidas pelo projeto de arquitetura.
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14. ESQUADRIAS - ELEMENTOS EM AÇO E MADEIRA
14.1 PORTAS DE MADEIRA E JANELAS EXTERNAS EXISTENTES A SEREM RESTAURADAS
Deverão ser restauradas as janelas do primeiro pavimento voltadas para o exterior (exceto pátios) e as
portas do primeiro pavimento, nas alvenarias não indicadas para demolição. A restauração das portas
existentes, inclusive suas ferragens, deverão seguir as indicações do projeto de arquitetura e do
MEMORIAL DE RESTAURO. Receberão nova pintura em cor a ser definida.
14.2 NOVAS PORTAS NOVAS DE AÇO DE ABRIR (ÁREAS ÚMIDAS, DEPÓSITOS E OUTRAS SALAS
FECHADAS)
As portas e os batentes de aço serão executados com chapa 16. Os batentes, tipo "cadeirinha" serão de
chapa dobrada e as folhas de porta terão 35mm de espessura e serão de chapas lisas montadas em
estrutura tipo "bandeja", com perfis com 1,2mm de espessura, de 30mm x 50mm. As portas serão
fornecidas soldadas e pintadas a fogo com pintura automotiva nas cores determinadas em projeto. As
portas deverão ser providas de caixa de contra-fechadura.
14.3 ESQUADRIAS NOVAS DE AÇO
Esquadrias estruturadas em perfis de aço, pintura na cor a definir, a ser colocado no vão interno das
janelas existentes que foram removidas (antigas janelas voltadas para pátio), ou nos vãos abertos como
portas e também em todas as janelas do andar térreo. Devem seguir desenho do projeto de arquitetura
verificado pelo calculista estrutural.As esquadrias de aço serão fornecidas soldadas e pintadas a fogo com
pintura automotiva nas cores determinadas em projeto. As ferragens deverão obedecer à norma NBR
14913. As dobradiças serão do tipo reforçadas de primeira qualidade modelo a definir.

14.4 NOVOS PORTÕES DE AÇO
Portões em de chapa lisa de aço estruturada em perfis de aço, pintura na cor a definir, a serem colocados
nos acessos ao terreno. No caso dos medidores, abrigo de lixo e cabine primária, todo o fechamento deve
ser feito por novos portões em aço. Devem seguir desenho do projeto de arquitetura verificado pelo
calculista estrutural.
14.5 NOVOS CORRIMÃOS EM AÇO
Corrimão em aço galvanizado e pintado com esmalte sintético, de acordo com a NBR 9077, fixado na
parede ou no piso, conforme indicado no projeto, garantindo-se a estabilidade dos mesmos, devendo
apresentar resistência às cargas previstas na ABNT. As emendas e junções deverão ser perfeitas, não
apresentando rebarbas ou saliências.
14.6 NOVOS GUARDA-CORPOS EM AÇO
Guarda-corpo em aço galvanizado e pintado com esmalte sintético em cor a definir, apoiado em
montantes verticais, conforme detalhe em projeto.
14.7 NOVOS FECHAMENTOS PARA SHAFTS E CONDUTORES DE A.P.
Fechamento em chapa de aço galvanizado e pintado com esmalte sintético em cor a definir, justaposto
com alvenaria existente. Deve ser acessível conforme projeto de arquitetura.

Paulo Mendes da Rocha e Pedro Mendes da Rocha Arquitetos

9

daroslatinoamerica

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETURA - FASE 01

3/12/2007

15. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
15.1 LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA
Lavatório com coluna suspensa de louça DECA Linha Monte Carlo L81 CS 1M branco Gelo GE 17 , de
575mm x 445mm, completo, com pertences de metal cromado liso: válvula de 1" de escoamento unificado
para lavatório, Deca cód. 1602C , tubo flexível de ligação de malha de aço inox com canopla Deca cód.
4607C 030, parafusos de fixação de lavatório e de coluna Deca cód. SP 7 01 e sifão para lavatório de 1"
x 1 1/2" cód. 1680C 100100.
15.2 LAVATÓRIO DE LOUÇA MODELO DE SEMI-ENCAIXE
Lavatório modelo semi-encaixe de louça DECA Linha Monte Carlo L82 branco Gelo GE 17 , de 575mm x
445mm, completo, com pertences de metal cromado liso: válvula de 1" de escoamento unificado para
lavatório, Deca cód. 1602C , tubo flexível de ligação de malha de aço inox com canopla Deca cód. 4607C
030, parafusos de fixação de lavatório Deca e sifão para lavatório de 1" x 1 1/2" cód. 1680C 100100.

15.3 ESPELHOS SOB MEDIDA
Espelho cristal fixo 4mm colado na parede com manta adesiva impermeável, conforme detalhes do projeto
de arquitetura.
15.4 ESPELHO PARA SANITÁRIOS DE DEFICIENTES
Espelho marca Bobrick modelo B-294 ou similar.
15.5 MICTÓRIO DE LOUÇA
Mictório de louça modelo URIDAN (fornecedor Távola) ou similar com acessórios de conforme indicação
do fabricante.
15.6 TORNEIRA AUTOMÁTICA DE LAVATÓRIO
Torneira de Fechamento Automático DECA 1170C 1/2" com acabamento cromado.
15.7 TORNEIRA DE PIA (COPAS)
Torneira de mesa bica móvel com arejador DECA LinhaTarga cód1167 C40 com acabamento cromado.
15.8 CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO PARA SANITÁRIOS DE DEFICIENTES
Conjunto de barras de apoio de aço marca Bobrick conforme especificações do projeto de arquitetura
15.9 BANCADA DE INÓX (COPAS)
Bancada para copa/cozinha em inóx Mekal com cuba conforme projeto de arquitetura.
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15.10 RALO SIFONADO
Ralo sifonado com porta grelha prata e grelha de alumínio com sistema de fechamento. Modelo quadrado
de 10cm X 10cm ou 15cm X 15cm, conforme especificação para cada ambiente, do projeto de hidráulica.
15.11 ACABAMENTOS PARA REGISTROS
Acabamento para registro de pressão ou gaveta Deca linha Targa com acabamento cromado.
15.12 PORTA PAPEL HIGIÊNICO
Dispenser para papel higiênico para rolão, com 28,7cm de diâmetro e 12,6cm de profundidade, a ser
aplicado sobre o revestimento a 1,20m de altura do piso acabado. Marca Bobrick modelos B-2888 ou B2890
15.13 CABIDES
Cabides marca Bobrick modelo B-233 cor prata ou similar
15.14 SECADOR PARA MÃOS
Secador para mãos marca Bobrick modelo 709 cor prata.
15.15 BOTÃO PARA ESGOTO A VÁCUO
Botão de acionamento de sucção sistema a vácuo modelo 'push-plastic' Jets (fornecedor Távola) cromado
ou similar.
15.16 PORTA SABONETE LÍQUIDO
Porta sabonete líquido com acabamento cromado modelo Bobrick B-822 ajustados para cubas de louça.

15.17 BACIA DE LOUÇA SUSPENSA
Bacia de louça suspensa modelo toilet Jets 64FD-VPC 56109 suspensa branca (ou similar) com assento
plástico modelo e acessórios conforme indicação do fabricante.
15.18 LIXO
Lixeira Bobrick modelo B-279, altura de montagem igual a 760mm
15.16 PORTA EMBALAGENS PARA ABSORVENTES E LIXEIRAS PARA ABSORVENTES
Porta embalagens plásticas para absorventes Bobrick modelo B-3541 ou similar e lixeira para absorventes
Bobrick modelo B-233 ou similar
15.17 RALO LINEAR PARA LAVAGEM
Ralo linear para lavagem Sekapiso largura 8cm e comprimento conforme indicado em projeto.

16. EQUIPAMENTOS
16.1 ELEVADORES 01 E 02
Elevadores Otis eletro-mecânico capacidade para 13 passageiros (elevador 01) modelo B-GEN-1310-9BMW e 8 passageiros (elevador 02) modelo B-MW1-0810-8A-MD sem casa de máquinas.
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17. ESCADAS E RAMPAS
17.1 ESCADAS EXISTENTES A SEREM MANTIDAS
Fornecimento de material e execução de recuperação das escadas existentes. Seguir as indicações do
MEMORIAL DE RESTAURO.
17.2 NOVAS ESCADAS METÁLICAS
Fornecimento e montagem de estrutura metálica para escadas conforme projeto de arquitetura e
estrutura, em aço galvanizado a fogo com piso em madeira e espelho de chapa conforme projeto.
17.3 NOVAS ESCADAS E RAMPAS DE ACESSO AO TÉRREO
As novas escadas e rampas externas de acesso ao térreo deverão ser feitas em concreto com
acabamento em concreto natural similar às placas de piso, conforme projeto.

18. INSTALAÇÕES
18.1 HIDRÁULICA E BOMBEIROS
As instalações hidráulicas obedecerão rigorosamente ao projeto específico, especificações e detalhes sob
a responsabilidade de Caiuby Projetos e Serviços de Engenharia, bem como às normas técnicas da ABNT
e exigências das empresas concessionária e do Corpo de Bombeiros.
18.2 ELÉTRICA E BOMBEIROS
As instalações elétricas obedecerão rigorosamente ao projeto específico, especificações e detalhes sob a
responsabilidade de P.D'Aprile Consultoria e Projetos, bem como às normas técnicas da ABNT e
exigências das empresas concessionárias e do Corpo de Bombeiros.
18.3 AR CONDICIONADO
As instalações de ar condicionado obedecerão rigorosamente ao projeto específico, especificações e
detalhes sob a responsabilidade da empresa Contractors, bem como às normas técnicas da ABNT.
18.4 SEGURANÇA E COMUNICAÇÕES
As instalações de segurança e comunicações obedecerão rigorosamente ao projeto específico,
especificações e detalhes sob a responsabilidade da empresa Bosco & Associados, bem como às normas

Nota: Para todos os novos elementos deve ser apresentado um protótipo para aprovação
da equipe de arquitetura, comitê de obras e cliente.
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