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OBRA: Reforma da sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 

de Passo Fundo 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 348,46 m² 

ENDEREÇO: Rua Paissandú, 141, Centro, Passo Fundo/RS 

01 – Objetivo 

A finalidade do presente memorial descritivo é estabelecer os procedimentos, as 

normas e especificações técnicas dos materiais e serviços a serem empregados na 

reforma da sede do IPPASSO com área global edificada de 348,46m², sendo localizado 

na sala térrea de um edifício comercial e residencial. 

A edificação existente possui a estrutura em concreto armado, acabamentos em 

pintura nas paredes em sua maioria, somente aplicado azulejo nos banheiros e na 

parede da pia da cozinha, o piso por sua grande parte é cerâmico, sendo a parte da 

escadaria em granito, suas divisórias e vedações são em alvenaria e algumas em gesso, 

possui em algumas partes forro de gesso e rodaforros, portas em madeira e esquadrias 

de alumínio, possui cobertura em uma área externa à projeção dos pavimentos tipos 

residenciais do resto da edificação, esta composta de telhas de fibrocimento, calhas e 

rufos. 

A reforma prevê o reparo de fissuras e patologias nas paredes e forros, a 

adequação do banheiro térreo de acordo com a norma de acessibilidade a edificações, 

NBR 9050/2015, pintura interna da sede, pintura da área externa (Terraço), pintura do 

forro, teto e dos rodaforros, pintura das peças necessárias que constituem a parede (por 

exemplo o quadro de disjuntor), substituição das cerâmicas das paredes, assentamento 

de novas cerâmicas no piso do banheiro acessível, substituição de peças sanitárias 

necessárias, demolição de paredes, construção de divisórias em alvenaria, em gesso e 

em vidro para o banheiro acessível e para um setor da sede, substituição das calhas e 

rufos da cobertura do Auditório da sede, substituição das portas existentes e colocação 

de novas portas nos novos ambientes. 

02 – Generalidades 

Neste memorial serão especificadas as regras de boas práticas e recomendações 

dos fabricantes para a execução da obra. As plantas e laudo técnico devem ser 

consultados para garantia dos serviços a serem prestados. Toda e qualquer mudança 

deve ser comunicada previamente, assim como a existência de serviços não descritos, 

sendo que ambos só deverão ser executados após aprovação da fiscalização, do órgão 

responsável e do cliente, neste caso o IPPASSO. 
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Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos e/ou detalhes 

para um local específico deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes a 

não ser que haja clara indicação ou anotação em contrário. Igualmente, se com relação 

a quaisquer outras partes das obras e dos serviços apenas uma parte estiver desenhada, 

todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim detalhada e assim deverá ser 

considerado para continuar através de todas as áreas ou locais semelhantes, a menos 

que indicado ou anotado diferentemente. 

A obra deve estar constantemente limpa, uma vez que as atividades da sede não 

serão interrompidas para a execução da mesma. Deve-se ter todo o cuidado ao executar 

os serviços de qualquer natureza que possam danificar, prejudicar ou manchar qualquer 

aspecto existente da edificação ou que possa prejudicar ou comprometer a segurança e 

saúde das pessoas do entorno, sendo necessário adotar medidas preventivas para as 

mesmas, e medidas corretivas com urgência quando for o caso. 

Toda etapa de serviço que depende de outra deve ser executada respeitando os 

prazos recomendados por normas e fabricantes. Para as etapas de acabamento, as 

superfícies devem estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, 

ferrugem, retocadas e covenientemente preparadas de acordo. 

A reforma deve ser feita por setorização da sede, de modo a não interromper as 

atividades da mesma, mantendo ambientes onde sejam possíveis a realização de seus 

serviços. Todas as diretrizes deverão ser observadas rigorosamente de acordo com o 

projeto, memorial técnico, laudo técnico e as orientações do Responsável Técnico. 

Todas as medidas deverem ser conferidas “in loco”. 

Os modelos escolhidos de revestimento estão em anexo no final deste memorial. 

03 – Materiais e mão de obra 

Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente capacitados, 

conforme orientações do responsável técnico, e os materiais empregados na obra 

deverão ser de primeira qualidade e primeiro uso, obedecendo as normas da ABNT. 

Entendendo-se como primeira qualidade, o nível mais elevado da linha do material e ou 

equipamento a ser utilizado, atendendo as especificações da ABNT, INMETRO e demais 

órgãos competentes. 

Deverão ser observadas e atendidas as normas de segurança do trabalho, em 

especial a NR18. É obrigatório pelo pessoal da obra, o uso de equipamentos de 

segurança. 
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04 – Serviços preliminares 

04.1 – Demolições e retiradas 
Para as áreas de demolição devem ser instalados tapumes temporários, de forma 

a isolar a área de demolição, sendo estes retirados somente após o levantamento total 

das paredes.  

As áreas de demolição estão indicadas em planta em anexo, todos os materiais 

sem reaproveitamento deverão ter destinação adequada. Deverá ser contratado, por 

parte do responsável pela execução, um coletor de entulho para despejar os resíduos 

da reforma. 

As paredes a demolir são em alvenaria de blocos cerâmicos, serão retirados 

todos os revestimentos cerâmicos junto com sua argamassa colante das paredes de 

todos os banheiros, o revestimento cerâmico do piso do banheiro que será adaptado 

para acessibilidade e a soleira entre a sala de reuniões e o gabinete do presidente. Todo 

o revestimento de pintura interna deverá ser retirado anteriormente ao reparo das 

fissuras, observando os devidos cuidados e não colocando em risco a saúde e o bem-

estar dos funcionários da sede. 

Todas as portas internas deverão ser retiradas, não havendo reaproveitamento 

de nenhum componente, ou seja, as folhas, metais, marco e molduras devem ser 

substituídos pelos novos. As peças sanitárias indicadas para demolição também não 

serão reaproveitadas, uma vez que as novas peças precisam ser adaptadas para 

acessibilidade. 

04.2 – Recuperação de patologias 
Todas as fissuras e patologias devem ser recuperadas após a parte de demolição 

e anteriormente às etapas de revestimento utilizando do método conforme consta no 

laudo técnico anexado. As fissuras e patologias estão identificadas em plantas em anexo, 

porém toda fissura que for observada durante a etapa de obra e que não consta 

identificada nas plantas, deverá ser recuperada usando a mesma metodologia do laudo 

técnico, uma vez que após a remoção da pintura haja a possibilidade de identificar 

fissuras presentes na parede e que não haviam ainda passado para o revestimento, 

assim também como nas patologias do forro. 

05 – Paredes e painéis 

As divisórias de 15cm de espessura serão de blocos cerâmicos de 1ª qualidade, 

de dimensões uniformes, com faces planas e arestas vivas, com as respectivas medidas 

marcadas em planta, chapiscadas e rebocadas interna e externamente, de modo que 

não haja ressaltos com as paredes existentes. Todas as fiadas deverão ser perfeitamente 

alinhadas e aprumadas, com espessuras das juntas de assentamentos de no máximo 

1,5cm. 
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Nas junções com as paredes existentes deverá ser feito a correta ligação de modo 

a evitar trincas futuras, recomenda-se a armação de duas barras de ferro de 5 mm ou 

tela de metálica, com comprimento de 40 cm, a cada 3 fiadas e utilização, quando do 

chapiscamento, de telas galvanizadas, em toda a extensão, em ambas as faces. 

As divisórias de gesso, indicadas em planta com espessura de 10cm, deverão ser 

lixadas até que não apresentem em suas superfícies nenhum elemento desagregado, 

tais como pó ou grãos de areia. Receberão selador pigmentado (branco), duas demãos 

de massa corrida nas áreas de pintura, e nas áreas que receberão revestimento 

cerâmico, as placas deverão ser do tipo RU (resistência à umidade) e receberão 

diretamente nas placas o adesivo colante e a cerâmica. 

As divisórias em vidro deverão respeitar as recomendações da NBR 7199/2016 e 

da NBR 14925, sendo fixadas somente na parte superior e inferior por perfis metálicos 

na cor preta. 

Preferencialmente as tubulações e os componentes das instalações elétricas 

embutidos deverão ser colocados quando do assentamento dos blocos, evitando-se que 

a alvenaria sofra impactos quando da abertura de rasgos. 

06 – Revestimentos de paredes 

06.1 – Chapisco 
As novas paredes em alvenaria de bloco cerâmico receberão chapisco de 

cimento e areia. A aplicação deve ser feita após limpar as superfícies e umedecer a 

alvenaria. A quantidade de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a 

alvenaria.  

06.2– Emoboço e Reboco 
O emboço e o reboco poderão ser substituídos por massa única nas novas 

paredes, de modo a preparar a base para receber os acabamentos. Essa etapa só poderá 

ser iniciada 14 dias após execução das alvenarias e 24 horas após a execução do 

chapisco, e depois de embutidas as tubulações elétricas e hidráulicas. 

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, umedecer as 

superfícies de alvenaria antes de executar o revestimento. Imediatamente antes da 

aplicação da argamassa, executar as mestras (guias). 

O desempeno deve ser feito aguardando-se os intervalos de tempo mínimo, de 

modo que a operação não seja feita com revestimento muito úmido, evitando-se que a 

evaporação posterior da água em excesso induza o aparecimento de fissuras. O 

desempeno poderá ser feito com umedecimento através de respingos de brocha 

saturada em água, evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retração e fissuras. 
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06.3– Acabamentos das paredes 
Deverá ser obedecida rigorosamente a especificação indicada em planta baixa 

para cada ambiente. 

Para pintura das novas paredes e das paredes existentes que foram retiradas a 

camada de pintura, o procedimento é o mesmo: aplicar 2 demãos de fundo preparador 

de parede, nivelar com massa niveladora, aplicar massa acrílica, lixar de forma a abrir 

poros no substrato, aplicar a pintura.  

Na parede externa, no caso do terraço, o acabamento das paredes é composto 

por textura na cor amarela. Neste caso, após a recuperação da trinca, deve-se lixar onde 

foi recuperado a patologia, isolar esta parte do resto da parede com fita, aplicar selador, 

então aplicar a mesma textura do resto da parede, tirar a fita e então finalizar com a 

pintura em toda a parede na cor da textura em 2 demãos nas 4 paredes que compõem 

o ambiente. 

Há uma parede na Sala de Reuniões que está acabada com textura amarela, e 

esta deverá receber o acabamento de pintura lisa como as demais internas. 

Para as paredes de gesso que não houverem fissuras, pode-se somente lixar 

levemente o acabamento existente de modo a abrir porosidade para que a nova tinha 

aderência. Para as novas paredes de gesso deve-se aplicar a pintura após o selador e a 

massa acrílica, respeitando os devidos tempos de cura. Nas paredes de gesso existentes 

que houverem fissuras, deve ser seguido as recomendações de remoção de camada de 

pintura presentes neste memorial e correção das fissuras presentes no laudo técnico, 

após esses procedimentos, seguir a mesma metodologia de acabamento das divisórias 

novas de gesso. 

Para as paredes dos banheiros serão utilizados dois tipos de cerâmicas conforme 

consta indicado no projeto, sendo que para fins de orçamento e elaboração do processo 

executivo descrito nesse memorial foram usados os modelos de cerâmicas Trama 

Rimini, da linha Ceusa parede (ref. 4334) e azulejo Antartida Portobello, linha White 

Home. 

Para o azulejo Antartida Portobello, deve-se assentar com argamassa ACII, 

aplicando a argamassa nas duas camadas, uma na base e outra na placa, e rejunte epóxi 

na mesma cor do azulejo com junta de 1,5 mm. Já para o revestimento Trama Rimini da 

Ceusa, deve-se assentar com argamassa ACIII, aplicando a argamassa em duas camadas, 

uma na base e outra na placa, com junta seca. 

Os revestimentos cerâmicos indicados nas paredes poderão ser substituídos pelo 

responsável técnico pela execução por modelos de qualidade igual ou superior, com 
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acabamento similar aos indicados e, tanto a fiscalização como o cliente, estiverem de 

acordo. 

07 – Forro 

07.1 – Forro de gesso 
Os forros de gesso devem ser recuperados em suas partes onde há patologias 

localizadas nas plantas em anexo, deve-se observar que toda e qualquer patologia 

identificada na reforma e que não consta em planta deve ser recuperada também. Para 

recuperar os buracos no forro, recomenda-se abrir um pouco mais estes utilizando uma 

espátula, cerca de 5 cm de cada lado, utilizando o próprio gesso com uma espátula e 

uma desempenadeira para dar o acabamento. 

Após respeitar o prazo de cura do gesso, deve-se aplicar um fundo preparador 

nas partes que foram reparadas, após a secagem do fundo aplicar duas demãos de 

massa acrílica em um raio um pouco maior da área reparada, com um intervalo de 3 

horas entre demãos e lixando a superfície para corrigir pequenas imperfeições. Lixar 

levemente também o resto do forro que não foi recuperado a fim de abrir pequenos 

poros, após a secagem da última demão da massa, aplicar a pintura em todo o forro. 

07.2 – Rodaforro 
As fissuras nos rodaforros devem ser recuperadas com massa acrílica com 5 cm 

de largura, após o tempo de cura da massa, lixar levemente todo o rodaforro e aplicar a 

pintura. 

Nas áreas de rodaforro, o acabamento do teto é diretamente na laje. Esta deve 

ser lixada também para gerar porosidade e então aplicar a pintura. 

08 – Pintura 

Todos os materiais utilizados para o revestimento das paredes, pisos e tetos 

deverão ser resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes. 

O substrato a receber pintura deve estar devidamente curado, respeitando seus 

devidos prazos. Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem 

poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas, se necessário, e 

convenientemente preparadas parar receber o tipo de pintura a elas destinado. A 

eliminação da poeira deve estar completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. O 

ambiente deve ser devidamente ventilado. 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não possam ser 

evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o 

removedor adequado. Para evitar salpicadoras de tinta em superfície não destinada à 
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pintura as esquadrias em geral deverão ser protegidas com papel colante antes do início 

dos serviços de pintura e na aplicação de cada tipo de pintura, todas as superfícies 

adjacentes deverão ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 entre 2 demãos 

sucessivas. O intervalo entre cada demão de tinta deverá ser respeitado conforme 

instruções do fabricante. O número de mãos mínimo será de acordo com as 

recomendações do fabricante ou tantas quanto forem necessárias para obter-se a 

perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas. 

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade 

quanto à cor, textura, tonalidade e brilho. No emprego de tintas já preparadas serão 

obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada adição de qualquer produto 

estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes. 

Recomenda-se utilizar tintas emborrachadas com máxima durabilidade, ação 

contra fissuras, infiltrações e mofo. As embalagens deverão ser originais, fechadas e 

lacradas de fábrica. O código/nome/marca de cada cor utilizada deverá ser fornecido 

para arquivamento prevendo que seja necessário saber a cor exata no futuro para 

pintura e manutenção. 

Para os outros componentes das paredes, como o quadro disjuntor, deverá ser 

usando uma tinta esmalte na corto preto fosco, assim como nos perfis metálicos das 

portas e divisórias de vidro. 

09 – Pisos 

Será executado piso cerâmico na parte do banheiro a ser adaptado para 

acessibilidade junto com o depósito abaixo da escadaria e só poderá ser iniciado após a 

conclusão dos revestimentos das paredes. O modelo do piso utilizado para orçamento 

foi porcelanato 62x62 na cor Cimento Gris com rejunte epóxi na mesma cor do piso com 

junta de 1 mm, sendo que o modelo a ser executado deve ser este ou de qualidade igual 

ou superior e acabamento similar. A cerâmica deve ser antiderrapante e atender as 

normas vigentes. 

Deverá ser assentado com argamassa colante do tipo ACIII de primeira 

qualidade, diluída nas proporções especificadas pelo fabricante pelo fabricante. As 

superfícies deverão apresentar-se perfeitamente aprumadas, alinhadas e niveladas. O 

rejuntamento será feito sete dias após o término do assentamento. 

O piso deverá ter superfície regular, firme, estável e que não provoque 

trepidação em dispositivos com rodas conforme NBR 9050. Nas paredes em que foram 
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colocados azulejos cerâmicos, estes deverão ir até o piso, não necessitando, portanto, 

rodapé de outro material. 

10 – Portas 

As portas com uma folha de abrir deverão ser em madeira laqueada na cor preto 

fosco conforme consta nos detalhamentos em plantas do projeto, assim como seus 

demais componentes.  

A porta do tipo correr com folha dupla e a porta de correr com uma folha deverão 

correr em trilhos com travamento nas folhas de modo a não passarem da sua abertura, 

devem ser bem fixadas nos trilhos e firmes de forma que não fiquem em balanço, sendo 

as folhas em vidro jateado. 

A porta de acesso ao banheiro acessível deverá ter um revestimento resistente 

a impactos na parte inferior, no lado oposto ao lado da abertura da porta, com uma 

altura de 40 cm a partir do piso. 

Todas as medidas devem ser verificadas in loco antes da execução das 

esquadrias. 

11– Ferragens 

As dobradiças e respectivos parafusos serão de aço cromado 3 1/2”x 3”. Todas 

as portas do tipo eixo vertical serão fixadas por três dobradiças. 

Todas as portas de abrir são providas de fechadura de embutir, tipo cilíndrica, 

cromadas, com maçaneta tipo alavanca inoxidável em ambos os lados. As portas de 

correr deverão ter puxadores verticais no lugar da maçaneta com altura de 40 cm. 

A porta de acesso ao banheiro PNE deve ter maçaneta do tipo alavanca a uma 

altura entre 0,80 m e 1,10 m com condições de serem abertas com um único movimento 

e o mecanismo de acionamento da porta deve requerer força humana direta igual ou 

inferior a 36 N. O sistema de travamento deve ser do tipo alavanca ou modelo tranqueta 

de fácil manuseio, que possa ser acionado com o dorso da mão. No lado oposto ao lado 

da abertura da porta, deverá ter um puxador horizontal associado à maçaneta, devendo 

estar localizado a uma distância de 0,10 m do eixo da porta (dobradiça) e possuir 

comprimento mínimo de 0,40 m, com diâmetro variando de 35 mm a 25 mm, instalado 

a 0,90 m do piso. 

Junto à bacia sanitária para PNE devem ser instaladas barras para apoio e 

transferência, sendo na parede lateral uma barra horizontal com comprimento mínimo 

de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado a uma 

distância de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da barra e deve estar posicionada a 
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uma distância de 0,50 m da borda frontal da bacia, e também deve ser instalada uma 

barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m 

acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária, conforme plantas 

em anexo. Na parede do fundo deve ser instalada uma barra reta com comprimento 

mínimo de 0,80m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado, 

com uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede e estendendo-se 

0,30 m além do eixo da bacia em direção à parede lateral. Para bacia sanitária com caixa 

acoplada, que não permita a instalação da barra horizontal descrita anteriormente, esta 

pode ser instalada a uma altura de até 0,89 m do piso acabado e distância mínima de 

0,04 m da superfície superior da tampa da caixa acoplada. 

Para o lavatório do banheiro para PNE deve ser instalado uma barra de apoio 

vertical em cada lado do lavatório, com espaçamento mínimo de 0,04 m de qualquer 

objeto, com distância de até 0,20 m da borda frontal do lavatório, a uma altura de no 

máximo 0,90 m do piso, com comprimento de 0,40 m e instalada a uma distância de no 

máximo 0,50 m do eixo da cuba. 

Todas as barras de apoio utilizadas devem resistir a um esforço mínimo de 150 

kg no sentido de utilização da barra, sem apresentar deformações permanentes ou 

fissuras e estar firmemente fixadas a uma distância mínima de 40 mm entre sua base de 

suporte até a face interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes 

e todos seus componentes devem ser resistentes à corrosão. As dimensões da seção 

transversal das barras de apoio devem ser entre 30 mm e 45 mm. 

O lavatório para PNE deve ser equipado com torneira acionada por alavanca, 

com esforço máximo de 23 N, torneira com sensor eletrônico ou dispositivo equivalente. 

A válvula de descarga da bacia sanitária adaptada para PNE deve estar a uma altura 

máxima de 1,00 m e a força de acionamento deve ser inferior a 23 N.  

11– Rufos e calha 

Os rufos existentes devem ser trocados, O topo da platibanda deve ser 

protegido, em toda a extensão do topo da platibanda, por rufo tipo pingadeira em chapa 

metálica dobrada, na espessura da alvenaria mais 2 cm para cada lado, sendo de 

material resistente a corrosão, aplicadas conforme o projeto, sendo bem travadas e 

vedadas contra infiltrações. 

A calha será substituída por nova nas dimensões da existente, sendo 

devidamente fixada na parede da platibanda, conforme projeto, vedada e bem travada. 
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12– Instalações Elétricas 

As instalações elétricas devem respeitar as normas vigentes. Deve ser instalado 

um ponto de interruptor no banheiro adaptado para PNE ao lado esquerdo da porta de 

quem entra, a uma altura entre 0,60 m e 1,00 m, de fácil acionamento, um ponto de 

tomada para ar condicionado no gabinete do presidente e um ponto de tomada na 

concessão de benefícios para a troca de posição do ar condicionado. 

Deve ser instalado um alarme de emergência do tipo sonoro no banheiro PNE 

com dois sensores para acionamento localizados próximo a porta e entre a bacia 

sanitária e o lavatório, a uma altura de no máximo 0,40 m e de cor que contraste com a 

da parede. 

Deverão ser feitos reparos que se fizerem necessários nas dependências a serem 

mantidas. 

13– Instalações Hidrossanitárias 

As instalações hidráulicas devem respeitar as normas vigentes. As instalações de 

água fria devem ter origem das conexões existentes e as instalações de esgotos devem 

conectar ao sistema existente. 

Deve ser instalado dois pontos de água fria no banheiro para PNE, um para o 

lavatório e outro para a bacia sanitária, respeitando suas devidas alturas e diâmetros. 

Também deve ser instalado para o mesmo produto os pontos de esgoto, obedecendo 

também altura e diâmetro, tendo declividade suficiente para o escoamento dos dejetos. 

Deverão ser feitos reparos que se fizerem necessários nas dependências a serem 

mantidas. 

14– Equipamentos e acessórios 

A bacia sanitária para PNE deve estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso 

acabado, sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser no máximo 0,46 m. 

Deve ser instalado lavatório sem coluna ou com coluna suspensa e devem 

garantir altura frontal livre na superfície inferior e na superfície superior de no máximo 

0,80 m. 

Deve ser instalado próximo a bacia sanitária uma papeleira para papel higiênico 

com altura máxima de 1,00 m quando for de sobrepor ou altura máxima de 0,55 m 

quando for embutida, conforme consta na NBR 9050/2015. 

Próximo ao lavatório deve ser instalado um toalheiro e uma saboneteira, ambos 

com alcance a uma altura de no máximo 1,20 m do piso acabado. 
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Deverá ser instalado um aparelho de ar condicionado de no mínimo 12.000 BTUs 

no gabinete do presidente e o aparelho de ar condicionado da sala de concessão de 

benefícios deverá ser trocado de lugar, conforme consta nas plantas em anexo. 

15– Vidros 

Os vidros para as portas e divisórias deverão ser duplos 10mm (monolítico 5mm 

+ monolítico 5mm) ou superior. Deverão ser do tipo laminado ou insulado com 

acabamento jateado incolores. 

16– Limpeza final da obra 

Depois de concluídos todos os serviços, executados todos os arremates 

necessários, deverá ser feita uma limpeza geral na obra.  

Passo Fundo, 02 de outubro de 2019. 
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ANEXOS 

 

FIGURA 1: MODELO DE PINTURAS PAREDE E FORRO COM MODELO DAS NOVAS PORTAS. 

 

FIGURA 2: MODELO ESCOLHIDO PARA REVESTIMENTO DOS BANHEIROS. 
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