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Estas informações têm por objetivo complementar o projeto técnico de 

engenharia. A obra será de reforma da cozinha da câmara de vereadores do 

município de Paranatama-PE. 

Este projeto tem por finalidade melhorar o acesso e mobilidade de 

vereadores e outros dentro da câmara.  

O projeto de reforma da cozinha foi desenvolvido considerando o 

aproveitamento das diretrizes existentes. Este fator buscou a minimização dos 

custos e o enquadramento dentro das características técnicas pré-fixadas.   

O projeto de reforma a partir do seu início toma direção geral coincidente 

com o traçado das vias já existentes.  

A seguir serão apresentados qualitativamente os materiais a serem usados 

e as execuções destes serviços.   

Este documento não ditará condições ou técnicas de uso e aplicação dos 

materiais, nem dos métodos ou sistemas construtivos, uma vez que a obra será 

executada por empresa de engenharia habilitada, o que por si só, subtende o 

conhecimento de materiais, técnicas, sistemas e métodos construtivos, bem como 

normas e legislação execução de obras.   

Assim, fica entendido que todos os materiais aplicados, bem como a 

execução dos serviços serão pautados pela obediência ao projeto, às normas, as 

boas práticas e técnicas, tendo em vista a qualidade, durabilidade, segurança e 

estabilidade da obra em todos os aspectos.   

Dessa forma a contratante rejeitará os serviços que não apresentem 

condições de correta execução, ou aqueles cujo resultado não atenda aos seus 

objetivos, ou que não apresentem bons aspectos. A execução dos diversos serviços 

da obra orientar-se-ão no sentido de entender fielmente ao projeto.   

  
As alterações que a contratada, por ventura, deseja introduzir, tendo como 

objetivo facilitar a execução de obra deverão ser levadas ao conhecimento da 

fiscalização, esta que examinará as condições e poderá aprova-las ou não. Por 

outro lado, a contratante poderá introduzir alterações no projeto durante o 

transcorrer da obra o que oportunamente levará ao conhecimento da contratada.   

A contratada obriga-se a executar todos os serviços necessários ao perfeito 

acabamento da obra e adequação dos mesmos às suas finalidades, até mesmo aos 

serviços que não constem nas especificações. Todavia, se no decorrer na execução 
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da obra houver sua falta, poderá ser usado material similar mediante autorização 

prévia e por escrito, a ser fornecido pela contratada.   

Nas condições mencionadas somente após os resultados dos testes e da 

autorização, o material poderá ser aplicado. Em todos os casos de caracterização 

de material e/ou equipamentos por determinada marca ou fabricante, fica 

subentendido que a doação “alternativa”, “similar”, ou “rigorosamente equivalente” 

dependerá do juízo da fiscalização, conforme mencionado acima.   

Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não atendam as 

condições contratuais, casos em que a contratada ficará obrigada a demolir e 

refazer tal serviço, vale como efetiva especificação para obras e serviços.   

• Demolição de alvenaria;   

• Construção de alvenaria, cobertura; elétrica; hidráulica; pintura; revestimento;  

• Esquadrias de madeira e vidro 

  

Os serviços descritos acima serão especificados em seus respectivos itens a seguir:  

Os detalhes de execução da referida obra estão discriminados nas especificações 

técnicas no manual célula execução de serviços e pranchas de desenhos.   

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES   

1.1 PLACA DE OBRA   

Antes do início de qualquer trabalho deverá ser instalada a placa de obra, no 

padrão municipal, nas dimensões de (2,40x1,20) m. A placa deverá ser em chapa 

de aço galvanizado, adesivada ou pintada, e estruturada em madeira e/ou aço, 

sendo instalada em local indicado pela Prefeitura do município de Paranatama/PE.  

O modelo para ser utilizado e adotado por a tabela SINAPI.   

 

1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 

Para darmos início a obra, devemos começar demolindo paredes que não serão 

mais utilizadas no local.  
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1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA   

Na Administração Local, será apenas contemplado o serviço administrativo 

do Engenheiro Civil de Obra Júnior com seus encargos complementares, para o 

acompanhamento técnico da Obra.  

2.0 – PAREDES E PAINÉIS   

 Paredes em alvenaria de vedação de bloco cerâmico 9x19x19 centímetros e 

argamassa com preparo manual. 

2.1.1 – CONSTRUÇÃO DAS PAREDES DE ALVENARIA  

 Após a demolição serão executadas as paredes de alvenaria de vedação com 

bloco cerâmico com dimensões de 3x4x0,02. Juntamente com a preparação 

manual de argamassa para o assentamento do bloco cerâmico.  

2.1.2 – CONTROLE  

No que tange aos serviços de construção de alvenaria, determinar o 

seguinte controle:  

A) A parede de bloco cerâmico deverá ter a forma definida pelo alinhamento, 

perfis, dimensões e seções transversais típicas estabelecidas pelo projeto;  

B) Durante todo o período de construção da parede e até o seu acabamento 

definitivo não é permitido encostar, sobre o mesmo de animais e veículos 

automotores.  

C) Todo o material a ser empregado deverá ser previamente aprovado e verificado 

as condições de aplicabilidade;  

 

  
  

- FERRAMENTAS MANUAIS:  

• carrinhos, pás, picareta, enxadas, soquetes, martelos, marretas, talhadeiras, 

cortadeiras, nível de pedreiro, linha de nylon nº. 100.  
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3.0 - COBERTURA:  

3.1.1 – DEFINIÇÃO:   

Dispositivo com a função de evitar infiltrações e transtornos maiores aos que 

circularão nesta respectiva área.  

3.1.2 - MATERIAIS:  

  

 Telha ondulada de fibrocimento 6mm 

  Trama de madeira com terças  

 Ripas  

 Linhas   

3.1.3 – EXECUÇÃO:   

Para a cobertura com telhas de fibrocimento, a estrutura de alvenaria deve estar 

devidamente finalizada de acordo com o projeto, apresentando-se fixas e seguras 

para a colocação do telhado.  

4.0 – INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA   

4.1.1 DEFINIÇÃO: 

As instalações hidráulicas são compostas de sistemas e subsistemas de uma 

edificação que servem para captar, transportar e armazenar fluidos e podem 

ser instalações de água fria, de esgoto, de água quente. 

4.1.2 MATERIAIS: 

 Tubulação em PVC de 25mm, 50mm 

 Ralo sanfonado  

 Registro de esfera  

 Conexões das respectivas tubulações  

 Cubas 

 

4.1.2 EXECUÇÃO: 

Para o início da execução de instalações hidráulicas a estrutura deve está completa 

e deverá seguir com base no projeto. A instalação de pontos específicos em cada 

área deve seguir também normas e padrões. 
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    5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:  

5.1.1 DEFINIÇÃO: 

A instalação elétrica é um conjunto de equipamentos que torna possível 

a instalação de energia em um projeto, o corpo da instalação é constituído por fios, 

cabos e outros acessórios que juntos formam uma ponte entre a fonte geradora de 

energia e as cargas elétricas. 

5.1.2 MATERIAIS: 

 Cabos flexíveis em cobre  

 Disjuntores 

 Luminárias  

 Tomadas  

 Quadro de distribuição 

 Eletroduto corrugado 

     5.1.3 EXECUÇÃO: 

Para darmos início a execução da parte de instalações elétricas, precisaremos de toda 
infraestrutura pronta, começando pela alvenaria e colocação de caixa 4x2 e 
octogonais, assim daremos início a passagem de fios e posteriormente a montagem 
dos equipamentos elétricos. 

   6.0 – FORRO EM GESSO: 

6.1.1 DEFINIÇÃO: 

O forro de gesso é uma das opções de cobertura mais utilizadas em projetos 

arquitetônicos e de decoração, para rebaixar teto, disfarçar vigas, imperfeições, e 

embutir iluminação especial. Além disso, promove efeito estético permitindo a 

criação de formas e desenhos. 

 

 

6.1.2 MATERIAS: 

 Placas de gesso  

 Gesso em pó 
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6.1.3 EXECUÇÃO: 

O início da colocação do forro de gesso depende única e exclusivamente da 

conclusão da cobertura. Após o termino da cobertura, podemos dar início a 

colocação do forro de gesso. 

7.0 PAVIMENTAÇÃO: 

7.1.1 DEFINIÇÃO: 

 Caracteriza-se por uma base cimentada por algum aglutinante com propriedades 

Cimentícias como por exemplo, por uma camada de solo cimento revestida por uma 

camada asfáltica. 

7.1.2 MATERIAIS: 

 Cimento 

 Areia  

 Brita 

 

7.1.3 EXECUÇÃO: 

Para a execução do contrapiso precisamos está com toda estrutura de alvenaria 

pronta, delimitações do espaço e assim podemos da início a construção da 

pavimentação, contrapiso que irá receber o revestimento. 

8.0 REVESTIMENTOS INTERNOS: 

8.1.1 DEFINIÇÃO: 

O revestimento nada mais é do que uma camada externa, formada pela aplicação 

de um material específico para cobrir a alvenaria. Azulejos, porcelanatos, cerâmicas 

e pastilhas. No projeto, o uso deles é essencial para a estética, decoração do 

ambiente e proteção. 

 

 

8.1.2 MATERIAIS: 

 Cerâmica 

 Argamassa ac3 
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 Rejunte 

   8.1.3 EXECUÇÃO: 

Para darmos início ao revestimento interno em cerâmica, paredes e piso devem estar 

em ponto para recebimento do revestimento a ser aplicado, por tanto, só podemos 

revestir após o termino de paredes e piso. 

9.0 PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS: 

9.1.1 DEFINIÇÃO: 

A pintura é utilizada na construção civil com o objetivo de proporcionar proteção e 

acabamento ao substrato. Além disso, oferece melhor higienização dos ambientes, 

controle de luminosidade e sinalização. 

9.1.2 MATERIAIS: 

 Rolos de tinta 

 Pinceis  

 Tintas  

 Massa corrida 

 Lixas 

 Selador  

9.1.2 EXECUÇÃO: 

A execução de pintura internas e externas devem são processos de acabamento, por 

tanto, deve ser feito após o termino de alvenaria, forro, instalações hidráulicas e 

elétricas, revestimento. Para poder ficar sem retoques é preciso acompanhar o 

andamento da obra e ser feito apenas em sua etapa. 

 

 

 

10.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO: 

10.1.1 DEFINIÇÃO: 

As esquadrias são armações ou estruturas de portas e janelas que podem ser 

confeccionadas em vários materiais como madeira, alumínio, ferro e PVC. 
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10.1.2 MATERIAIS: 

 Grades de madeira para portas 

 Esquadria de alumínio para janela  

10.1.2 EXECUÇÃO: 

O processo de colocação das esquadrias de madeira e alumínio, devem ser 

executados após a conclusão dos vãos necessários para os mesmos.  

 

 

 

 

 


