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Obra: Reformas do C.E.I. Proinfância Criança Sorriso   

Proprietário: Município de Maravilha 

Endereço: Rua “13”, Bairro Madalozzo, Maravilha – SCENCIA 

 DE ALVENARIA 



1) SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS: 
 

Será realizada a retirada de portas de madeira danificadas e sua substituição por portas de 

alumínio branco de abrir com lambri, reforçadas, com guarnição (molduras), completa, com fixação 

com parafusos. Serão substituídas as seguintes portas: 

- 08 portas externas, de acesso aos Solários, de 0,80m x 2,10m; 

- 01 porta externa, de acesso à Sala de Energia (CIA Elétrica), de 0,60m x 2,10m; 

- 03 portas externas, de acesso à cozinha e lavanderia, de 0,80m x 2,10m; 

- 01 porta da Sala da Creche II (última sala do corredor, na lateral direita de quem entra na 

escola). 

 

2) PORTÃO PARA ACESSO AO ESTACIONAMENTO: 
 

Será executado um portão de acesso ao estacionamento no muro dos fundos da escola. Para 

isto, deverá ser retirado o alambrado/grades existente para reforma e recolocação após 

executadas as alterações no muro de alvenaria.  

Será demolido um trecho de alvenaria do muro, conforme apresentado em projeto. Após 

demolido, deverá ser feito o devido requadro do muro com argamassa traço 1:2:8, e a aplicação 

de duas demãos de tinta látex acrílica. 

Ao final, deverá ser feita a recolocação do alambrado/grades reformado e a instalação do novo 

portão metálico de abrir, para acesso ao estacionamento nos fundos da escola. 

  

3) PISO DO SOLÁRIO DO BERÇÁRIO: 
 

Primeiramente, deverá ser removido o alambrado/grades do Solário do Berçário. A seguir, 

será feita a demolição do piso, o qual foi totalmente danificado pelas raízes das árvores do pátio. 

Deverá ser realizado, também, o corte das duas árvores e a remoção das suas raízes.  

Após a execução da demolição e corte e remoção das árvores e raízes, deverá ser executado 

piso em concreto armado, usinado, moldado in loco, com 6 cm de espessura, com resistência de 

20 MPa. Posteriormente será executada a camada de contrapiso com 3 cm de espessura. Todos 

os caimentos para as águas de lavação deverão ser dados no contrapiso. 

Depois que o piso estiver concluído, deverá ser feita a recolocação do alambrado/grades. 



4) FECHAMENTO DO ANFITEATRO: 
 

Primeiramente, deverá ser executada uma vedação da antiga drenagem do anfiteatro, 

impedindo que adentrem resíduos e materiais da obra.  

Deverá ser feita a retirada do guarda-corpo e a demolição da mureta de alvenaria. Os entulhos 

da mureta, devidamente triturados, poderão ser utilizados no aterro/fechamento do anfiteatro. Os 

resíduos da demolição do piso do Solário do Berçário e do muro dos fundos da escola, também 

serão utilizados no aterro/fechamento do anfiteatro, devidamente triturados. O restante do aterro 

será realizado utilizando material isento de matéria orgânica, em camadas sucessivas de 20cm, 

molhadas e apiloadas, garantindo-se a estabilidade do terreno.  

Após finalizado o aterro, deverá ser executado piso em concreto armado, com preparo 

mecânico, moldado in loco, com 7 cm de espessura, com resistência de 20 MPa. Posteriormente 

será executada a camada de contrapiso com 3 cm de espessura. 

O piso deverá receber pintura em tinta acrílica (na mesma cor do piso existente), bem 

espalhada sobre a superfície e a espessura de película de cada demão, será mínima possível, 

obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas. Cada demão de tinta só poderá ser 

aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca, o que evitará o enrugamento e 

descolamento. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 

a) Qualquer modificação no projeto arquitetônico terá que ter prévia aprovação do autor do 

projeto. 

b) Todos os serviços e materiais utilizados na obra deverão estar em conformidade com as 

Normas da ABNT e normas locais. 

c) Todos os trabalhadores da obra deverão portar EPI (Equipamento de Proteção Individual). 

d) Qualquer visitante deverá usar capacete de proteção, estando munido de autorização para 

adentrar na obra. 

e) Nenhuma construção, demolição ou reforma pode ser feita no alinhamento da via pública 

sem que haja em toda frente um tapume com 1,80 metros, altura mínima, devendo ficar 

livre para o trânsito público uma faixa do passeio de largura mínima de 1,00 metro, ou 



metade da largura do passeio. O presente não é aplicável aos muros e grades de altura 

normal. 

f) Os serviços, especialmente em casos de demolição, escavação ou fundação, não deverão 

prejudicar os imóveis e instalações vizinhas, nem o passeio dos logradouros. 

g) A limpeza do logradouro público, em toda a extensão que for prejudicada em 

consequência dos serviços ou pelo movimento dos veículos de transporte de material, 

será permanentemente mantida pela empreiteira. 

 

Maravilha – SC, 26 de fevereiro de 2021. 
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