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 1 ENDEREÇO DA OBRA E CROQUI DE LOCALIZAÇÃO 

 
Escola Municipal Pedro Alvares Cabral 
Rua Pedro Alvares Cabral, Henrique Lins, Juvenal M. Silva e Natalia Soares 

Gonçalves, no bairro Fátima neste município de Otacílio Costa/SC. 
 

 
 

2 OBRA 

 
Trata-se da reforma da cobertura (bloco 1 e 2) e forro (bloco 1) da Escola Municipal 

Pedro Alvares Cabral, sendo substituição de telhas de mistura reciclada por telhas de 
fibrocimento de 6mm conforme especificação abaixo.  

 
 

3 CANTEIRO DE OBRAS 

 
A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento de material e mão-

de-obra necessários à execução dos serviços (empreitada global), assim como pela 
mobilização, pagamentos de taxas e emolumentos necessários quanto aos serviços prestados, 
transporte de materiais, içamento dos materiais e manutenções que se fizerem necessárias à 
implantação do canteiro, obra e desmobilizações do canteiro. 

 
Após a conclusão dos serviços, as áreas utilizadas para a instalação do canteiro 

deverão estar limpas (no estado de recebimento) e isentas de entulhos, destinando um local de 
fácil acesso por caminhões para o setor de habitação fazer o recolhimento das telhas 
utilizáveis e dar o destino correto das que virarem entulho. 
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 O local da obra conta com energia elétrica bifásica e água potável que serão 
disponibilizados a empresa contratante. A empresa executora também poderá fazer uso de dois 
banheiros que serão indicados no início dos trabalhos. (ficando a empresa executora 
responsável pela limpeza dos mesmos). O local também dispõe de espaço para a alimentação 
dos funcionários no canteiro. 

 
4 EXECUÇÃO DA TROCA DAS TELHAS 

 
Os serviços deverão ser realizados rigorosamente em conformidade com as normas 

técnicas. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou 
nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do engenheiro fiscal 
da obra, que por sua vez poderá paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os 
mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa 
técnica. 

 
É de extrema importância que a empresa executora finalize conforme o cronograma 

físico e financeiro da obra as atividades, pois serão executadas no período de férias escolares, 
não prejudicando o inicio das aulas após as férias de julho. Salvo por intempéries de mal 
tempo. 

 
Na planilha orçamentária não estão previstas trocas de ripas, terças e caibros pois 

como consta nos arquivos fotográficos no setor de planejamento, o mesmo foi reformado há 
menos de 2 anos. Sendo que esta reforma só se faz necessária pela chuva de granizo ocorrida 
no local. 

A troca das telhas se faz necessária nos blocos 1 e 2, conforme figura abaixo:  
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4.1 RETIRADA DAS TELHAS 

 
A retirada das telhas deve ser com cautela o reaproveitamento de algumas peças que 

por ventura não foram danificadas na chuva de granizo, sendo feito o seu desparafusamento e 
encaminhamento sem danificação até o local indicado. 

Após içamento para o nível do solo a mesma deverá ser empilhada (sem danificação) 
em local escolhido que é próximo ao portão da escola e de fácil acesso para o caminhão da 
secretaria de habitação recolher e destinar os entulhos ao local correto, conforme imagem 
abaixo:  

 

 
 

4.2 ESTRUTURA DE MADEIRA 

Conforme citado acima, a estrutura de madeira para a fixação das novas telhas já está 
de acordo com o novo material, pois as telhas existentes são de dimensões similares e mesmo 
formato.  

No decorrer da execução da obra se a empresa executora verificar alguma parte da 
estrutura atacada por fungos e bactérias a mesma deverá entrar em contato com o engenheiro 
fiscal da obra para que seja feita a avaliação e futura troca das mesmas. 

  
4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO COM LONA PLÁSTICA (PROTEÇÃO PARA A 

OCORRENCIA DE CHUVAS INESPERADAS) 

 
Durante o período de execução dos serviços contratados a empresa deverá proteger  

parte da cobertura removida ou descoberta com o auxílio de lonas plásticas para garantir que a 
água da chuva ou umidade não atinja o interior das salas de aula, bibliotecas, salas de vídeo, 
salas de computação e etc, protegendo assim a integridade dos móveis, eletrônicos e demais 
equipamentos. Sendo a empresa executora responsável por qualquer dano que por ventura 
possa causar ao património público.  
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 4.4 TELHAMENTO 

 
A telha a ser utilizada na execução dos trabalhos deve ser do tipo ondulada, com 

dimensão de 1,10 x 2,44m e espessura de 6mm. De marca Eternit, Brasilit ou equivalente, 
com especificações técnicas garantidas pelo fabricante e livre de amianto. E deve ser aplicada 
conforme especificações abaixo. 

 
4.4.1 Recobrimento Lateral 

 
 
 

4.4.2 Recobrimento Longitudinal 
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 4.4.3 Formas e tipos de apoios 

 

 

 
 

4.4.4 Fixação 

Deve-se observar a telha escolhida e verificar a recomendação do fabricante, para 
garantir a segurança contra ventos fortes e intempéries, recomenda-se no mínimo a seguinte 
fixação:  
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 4.4.5 Cumeeira 

 
A execução da cumeeira deve obedecer a orientação do fabricante para a correta 

fixação da mesma, deve possuir no mínimo a seguinte fixação:  
 

 
 

4.4.6 Armazenamento 

O armazenamento deve ser feito conforme recomendação do fabricante, e em local 
escolhido pela empresa executora, desde que não atrapalhe o acesso de pessoas e 
colaboradores da escola. 
 
4.5 EXECUÇÃO DO FORRO 

 
4.5.1 Retirada do forro e estrutura existente. 

 
O forro e estrutura de fixação existente de madeira deve ser retirado e colocado no 

local indicado na figura acima (a mesma destinada as telhas), para futuro aproveitamento da 
secretaria de habitação e obras. Observa-se que não será possível reaproveitar todo o material, 
mais deve-se manter o cuidado na retirada.  
 
4.5.2 Execução da estrutura de fixação. 

A estrutura a ser instalada para a fixação dos forros e simalhas de PVC, dever ter 
espaçamento longitudinal conforme especificado pelo fabricante, obedecendo um vão 
máximo de 60 cm em seu sentido perpendicular a fixação e 140 cm de vão máximo no sentido 
de fixação. 

 



 7

 A estrutura deve ser de madeira (pinus, eucalipto ou equivalente da região), deve 
possuir dimensões mínimas de acordo com o fabricante do forro e normas técnicas vigentes. 
 
4.5.3 Forro de PVC  

 
Serão aceitos dois tipos de forro de PVC, frisado e liso sendo os mesmos de cor 

BRANCA, com largura útil de 20 cm por 12 mm de espessura. O seu comprimento se dá 
conforme dimensões das salas em planilha anexa a este memorial descritivo não sendo aceito 
emendas em meios de salas. (deve-se observar o sentido antes da instalação). 

 
A fixação do forro na estrutura de madeira deve ser com parafuros próprios para a 

execução com espaçamento máximo de 30 cm ou conforme recomendação do fabricante.  
 
Deve-se também apresentar as especificações técnicas no forro escolhido junto ao 

setor de planejamento afim de garantir que o mesmo possui testes de acordo com as normas 
vigentes e garantir a sua qualidade. 
 
4.5.4 Simalhas 

 
As simalhas devem preferencialmente ser da mesma marca da fabricante dos forros e 

possuir encaixe perfeito com o mesmo. Deve ser fixado com parafuso apropriado e não 
possuir emendas que não sejam de canto. Nos cantos e demais locais onde houver necessidade 
de colocar acabamentos, o mesmo deve possuir mesma tonalidade das simalhas e forros 
existentes. 
 
 

 
 

TÉCNICO RESPONSÁVEL: 
 
 
 
 

____________________________________ 
MAYKE ALVES COELHO 

ENG. CIVIL 
CREA/SC 147984-9 
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5 ANEXOS 

 
DIMEMSÕES DAS SALAS PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS FORROS. 

Descrição 
Dimensão A 

(m) 
Dimensão B  

(m) 

Sala 01 6,10 8,10 

Sala 02 6,00 8,00 

Sala 03 6,10 4,20 

Sala 04 6,10 8,00 

Sala 05 6,10 8,00 

Sala 06 5,80 8,00 

Sala 07 5,85 8,00 

Sala 08 6,20 6,00 

Sala 09 6,20 9,30 

Corredor 1,60 18,20 

Biblioteca 11,90 6,05 

Hall 10,30 7,75 

Corredor 6,10 3,35 

Corredor 6,15 2,75 

Corredor 31,20 2,60 

Refeitório 4,70 6,10 

Diretoria 4,65 2,63 

Corredor 8,10 1,50 

Cozinha 6,00 3,30 

Entrada 6,10 4,70 

 


