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PREFEITURA 

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o 

cumprimento das metas estabelecidas para a execução de pisos em granilite ou granitina 

em escolas municipais da cidade de Redenção — PA as quais nescessitam dos serviços. 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro co~?t?ecimento da 

empresa vencedora da licitação. 

Na execução de todos os serviços a Contratada deverá seguir as Normas 

Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no 

decorrer destas Especificações. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente ás indicações 

constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas 

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato. 

2 DISCREPÂNCIAS 

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memoria! descritivo, deverão ser 

consultados os Profissionais Responsáveis ou a Contratante, nesta ordem. 

3 ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente cr~~den~iados junto à 
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e q€~alquer ação 
de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos 
pela Contratada. 

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e 
empreiteiros serão mantidas por intermédio da Fiscalização. 

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos mafie; Tais e execução 
das obras e serviços con#ratados, facultando à Fiscalização, o Gcesso G Podas as partes 
das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacão em ofiicinas, 

~ 
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depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados a construção, 

serviços e obras em reparo. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e 

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especiilcações. 

4 PISO EM GRANILITE 

4.1 PISO 

Sobre o contrapiso deverá ser executado o piso de granitina com cimento comum 

ou branco e com espessura mínima de 8 mm, deverá ser dividido em quadros separados 

por junta plástica e devidamente impermeabilizado. 

A execução do piso deve atender também às recomendações da í~SP-9050 -

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaço e equipamentos urbanos. 

O preparo da argamassa e a execução do piso de granilite deve ser realizada 

através de mão-de-obra especializada. 

O granilite é aplicado sobre uma base de argamassa de regularização (traço 1:3, 

cimento e areia}, cuja espessura mínima deve ter 2,00 cm. 

Considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção a ralos, buzinotes ou 

saídas. 

Fixar a junta plástica sobre a argamassa de regularização, cºincidi~~dº com as 

juntas da base de concreto, buscando formar païnéis quadrados de 0,90 x 0,90 m. 

Para o preparo do granilite, deve-se seguir~rigorosamente a dºsagem da granilha 

com o cimento, de acordo com a especificação do fabricante. 

Sobre a camada de regularização ainda fresca, antes que se tenha dado o início 
da pega, aplicar o granilite na espessura mínima de 8 mm. 

O granilite deve ser nivelado e compactado com roletas (tubos de ~Lrro de 7" a 9", 
preenchidos com concreto), e alisado com desempenadeira de aço. ~ ogo que o granilite 
tenha resistência para que sua textura supe~cial não seja prejudicada, deve-se lançar 
uma camada de areia molhada de 3 a 4 cm de espessura, mantida perY~~a~c-ntemc-nte 
umedecida durante o mínimo de 7 dias. Este procedimento é imtiºd Ea~te ºara a 
resistência final do piso. 

~ 
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4.2 POLIMENTO 

O polimento é dado com passagens sucessivas de politriz dotadas de pedras de 

esmeril nas granas 36 e 60, estucamento e uma passagem final de esmeril de grana 120. 

4.3 RODAPÉS 

Executar os rodapés com altura de 7,00 cm, com cantos e bordes arredondadas, 

dando o polimento mánualmente. 

4.4 RESINA ACR}LICA 

Para realizar a forma correta de aplicação de resina acrílica em piso industrial é 

preciso que o piso onde será fieita a aplicação esteja extremamente limpo, seco, livre de 

contaminantes e de óleo e graxas, principalmente nas regiões onde serão fieitas as 

pinturas das faixas de demarcação. .~ 

O tempo de secagem da aplicação de resina acrílica no piso pode variar entre 15 

minutos (livre de pegajosidade) e uma hora (à pressão}. O tempo mínimo parra intervalos 

de mãos após a aplicação de resina acrílica em piso industrial é de lima cora, enquanto ~, , 
o tempo máximo pode chegar até 48 horas. E muito impdrtante que esses intervalos 

sejam respeitados para a melhor produtividade da aplicaçãó de refina acrílica no piso. 

~ 
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5 ENTREGA DA OBRA 

Quando da entrega da obra, a CONTRATANTE após as coi:dições de 

funcionamento e comprovar estar todos os serviços finalizados, a obra liirpa e livre de 

entulhos, a Prefeitura Municipal de Redenção então emitirá à CONTt~T.A~A documento 

hábil, atestando o recebimento da obra. 

v 

Redenção — PA, 23 de k~ieio de 2099. 

LUCAS BORGES NUNES 
Engenheiro Civi( 
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