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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

MEMORIAL TÉCNICO 
ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 

ABRIGOS DE GÁS GLP P45 kg 
Construção de Abrigo de Gás GLP e reforma de abrigo existente / EMEI Gasparzinho / Centro – 

Bauru/SP  
Construção de abrigo de GLP e reforma de outro abrigo existente, na EMEI Gasparzinho, no Centro –  Bauru/SP. 

S.P. nº 5.585 – Serviço 031/2014  e S.P. nº 5.745 – Serviço - Processo nº 9159/2014. 
Local: Rua Gal Marcondes Salgado, n.º 2-56 – Centro. 

- Bauru – SP  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE A: GENERALIDADES 
 
 

1. INTRODUÇÃO: 
O conjunto de Especificações e Normas Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições que presidirão o 
desenvolvimento da obra de INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS GLP E INSTALAÇÕES no prédio da EMEI 
GASPARZINHO, onde funcionarão serviços da Secretaria Municipal de Educação – BAURU-SP. O projeto de 
arquitetura e estrutura foram elaborados pela Secretaria Municipal de Planejamento – DEPLAN – Divisão de 
Projetos - Bauru-SP.   
 

2. DO TERRENO: 
O endereço da obra é Rua Marcondes Salgado, nº 2-56 – CEP 17010-040- Centro -   Bauru – SP.  
 

3. DO PROJETO: 
Qualquer dúvida com relação aos desenhos e especificações técnicas deverá ser dirigida em consulta ao 
Departamento de Planejamento (DEPLAN) da Secretaria Municipal de Planejamento de Bauru/SP. 
3.1. Fazem parte do corpo de desenhos todos os que forem elaborados para completar, explicar e cobrir 

condições especiais encontradas durante a execução dos trabalhos, ou como resultado da revisão, 
cancelamento ou aumento dos desenhos e especificações iniciais. 

3.2. O projeto compõe-se das seguintes pranchas de desenhos: 

 
 SP   5.585  - Planta de Implantação (abrigos de gás GLP 2x45)    Folha 01/02 
 SP   5.745  - Planta Estrutural        Folha 02/02  

 
3.3. A empresa licitante vencedora da concorrência, após a assinatura do contrato, deverá apresentar no 

prazo máximo de 30 dias, a partir da data de publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do 
Município, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução de obra (recolhida sobre o valor do 
contrato e assinada pelo mesmo profissional que forneceu os acervos técnicos).  
OBSERVAÇÃO: 
1). Publicação pela internet; http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx Com publicação: 3ª feira, 5ª 
feira e aos sábados. 
 

3.4. Sem a entrega desses documentos a empresa licitante não poderá iniciar a execução da obra. Os projetos 
técnicos complementares compõem-se de: 

A)- PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GÁS/GLP: Instalações desde os abrigos ou reservatórios, até os pontos de 

http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx
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utilização previstos no projeto, deverão respeitar as normas para dimensionamentos previstas pela ABNT; NBR 
13932, NBR 13523, NBR 13932, NBR 15345, NBR 15526 e outras que se façam necessárias, com especificações 
de tubos, conexões, espessuras de tubos, proteção e revestimento dos tubos, filtros, registros, válvulas, 
reguladores de pressão, manômetros, tubos multicamadas, mangueiras e rede de tubo e conexões de cobre ou 
aço. Com desenvolvimento a partir da relação fornecida neste memorial e projeto básico. Dadas as 
características das instalações como seu porte pequeno e eventuais entraves ao encaminhamento das 
tubulações poderá a empresa proceder à construção das redes de abastecimento e após a conclusão, fornecer o 
competente projeto (ASBUID) atualizado. 
 
 

PARTE B - EXECUÇÃO DA OBRA: 
 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
1. SERVIÇOS INICIAIS 

1.1. - Serviços provisórios: 
1.2. – Todos os serviços com as instalações provisórias ou de caráter geral da obra serão de responsabilidade 

da empreiteira licitante [sendo que alguns destes constam na planilha de quantidades e preços] tais como: 
- maquinaria, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços; 
- ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefone (se for o caso); 
- locação da obra; 
- instalações sanitárias para operários, facultando-se a utilização das instalações da própria escola. 
- taxas e despesas relacionadas com a obra até sua entrega final.  
- administração local da obra (engenheiro, auxiliares, mestre, encarregados, etc...); 
- pessoal de arrumação da obra (seguranças, vigias, etc.); 
- consumos mensais de água, luz, força e telefone, facultando-se a utilização da rede predial do local; 
- despesas diversas tais como: alimentação, medicamento de urgência, etc. 

1.3. - Correrão, igualmente, por conta da empreiteira, outras despesas de caráter geral ou legal que incidam 
diretamente sobre o custo das obras e serviços tais como: 
- Projetos técnicos complementares executivos ou ASBUILD, laudos técnicos, relatórios, descritos na parte “A” destas 
Especificações e Normas Técnicas e demais custos referentes aos mesmos. 
- Controle tecnológico do concreto: empregado na obra (infra-estrutura e estrutura) – poderá ser utilizado concreto 
usinado ou rolado na obra desde que apresente qualidade assegurada por técnico da empresa. 
Teste de estanqueidade: Ficará a cargo da empresa contratada, durante e ao final da instalação do GLP conforme as 
tubulações sejam aparentes ou embutidas. 
- OBSERVAÇÃO: - As despesas acima que não foram lançadas na planilha da Prefeitura [serviços iniciais e serviços 
provisórios], estão embutidas no item relativo a estas. 

1.4. - Correrão ainda por conta da empreiteira os serviços de limpeza do terreno e obra, e outros serviços, 
conforme projeto e limpeza permanente da obra, inclusive a retirada de entulhos da obra. 

1.5. - Correrão ainda por conta da empreiteira os serviços de regularização da obra e outros serviços, conforme 
descrições abaixo, como aprovação dos projetos juntos aos órgãos competentes. 

1.6. - Correrão também por conta da empreiteira os transportes externos e internos (verticais e horizontais) e 
o isolamento para segurança da obra e pessoas. 

1.7. - É obrigatória, por parte da empresa construtora a colocação de: vedação provisória, barreiras, sinalização 
e dispositivos de segurança na obra, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NR), de forma 
a advertir acerca dos riscos existentes; impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços e proteger a 
integridade dos trabalhadores, pedestres, usuários e funcionários. 

1.8. – A construtora poderá solicitar imediatamente a empresa concessionária de energia (CPFL) uma ligação 
provisória de energia elétrica para a obra, ou utilizar um ponto diretamente da rede da escola. Correrão 
por conta da empresa construtora, os custos de energia, desta ligação, se optar por fazê-la.  

 
1.9. - Trabalhos em terra, inclusive o corte e aterro: 

- A escavação do terreno à profundidade requerida pelo projeto. 
- Quando os tubos forem assentados diretamente no solo, o fundo 
- O fundo da vala deverá ser isento de pedras soltas, detritos orgânicos, etc. e apresentar-se 
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perfeitamente no plano horizontal, podendo eventualmente formar degraus quando as condições do 
terreno assim o exigirem. 
- O re-aterro das valas será em camadas de 20 cm, molhadas e fortemente apiloadas (compactadas) de 
modo a não prejudicar o revestimento da tubulação. 
- Transporte de material não reaproveitado [camada vegetal e solo], transporte de material - bota-fora, 
d.m.t.= 6,0 km (a cargo da empreiteira). 
 

2. INFRA-ESTRUTURA: 
 

- A Prefeitura fornece o projeto padrão de estrutura em concreto [fundações] da base de sustentação da caixa d’água   
 

2.1. - Normas Gerais: 
- Para a execução da obra de fundações a empresa deverá obedecer às Normas Técnicas da ABNT que 
estão em vigor. 
- Todo o serviço referente a qualquer das obras de fundações, deverá ser executado por profissionais 
habilitados e capacitados para o serviço. 
- A utilização de ferramentas e aparelhos deverá ser apropriada a cada serviço e a cada material. 
- A execução de qualquer serviço deverá obedecer: 
1). As prescrições contidas na ABNT, relativas a execução do serviço especificado para cada instalação. 
2). As disposições constantes de atos legais do Estado e dos Municípios. 
3). A prática da boa técnica da engenharia.  
4). As especificações e detalhes do projeto. 
5). As recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

 
2.2. - As fundações serão em estacas trado; fundação moldada “in loco” por meio de trado manual, diâmetro 

e comprimentos mínimos definidos no projeto técnico estrutural. 
- O concreto Fck = 20 Mpa, moldada “in loco” podendo o concreto ser virado na obra, com traço de acordo 
com o projeto.   
- O concreto deve ser lançado do topo da perfuração com o auxílio de funil ou equivalente, devendo 
apresentar consistência plástica.  
– O recobrimento das ferragens deverá obedecer a Norma Técnica NBR 6118/04. 
- Qualquer modificação que se fizer necessária, devido a impossibilidade executiva, só poderá ser feita 
com autorização da Fiscalização, com anuência do responsável técnico pelo Projeto Estrutural. 
 

2.3. - Formas de madeira para fundações [blocos e vigas baldrames]: Verificação da capacidade de suportar os 
esforços decorrentes do lançamento e manuseio do concreto; verificação quanto a estanqueidade; no 
caso de materiais absorventes, efetuar molhagem prévia, a fim de evitar absorção excessiva de água do 
concreto; verificação das dimensões para que sejam evitadas deficiências que possam comprometer a 
resistência das peças estruturais ou excessos que geram desperdícios. 
- As formas utilizadas deverão ser de madeira (maciça ou compensado) ou chapa de aço, sendo 
terminantemente proibida a sua substituição pelo uso de plásticos ou somente a escavação. 

2.4. – Impermeabilização do embasamento e mureta: 
- No respaldo, da alvenaria de embasamento (vigas baldrame), serão impermeabilizados com: argamassa 
de cimento polimérico em 2 demãos, abrangendo topo e laterais da V.B.  

 
3. ESTRUTURA DE CONCRETO: 

3.1. - Para a elaboração do projeto e execução da estrutura a empresa deverá obedecer às Normas Técnicas da 
ABNT que estão em vigor, permitindo-se a produção de concreto estrutural na obra. 

3.2. - Normas Gerais 1: 
- Para a execução da obra de estrutura de concreto armado a empresa deverá obedecer às Normas 
Técnicas da ABNT que estão em vigor. 
- Todo o serviço referente a qualquer das obras de estrutura de concreto armado, deverá ser executado 
por profissionais habilitados e capacitados para o serviço. 
- A utilização de ferramentas e aparelhos deverá ser apropriada a cada serviço e a cada material. 
- A execução de qualquer serviço deverá obedecer: 
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1). As prescrições contidas na ABNT, relativas a execução do serviço especificado para cada instalação. 
2). As disposições constantes de atos legais do Estado, dos Municípios e as cias concessionárias. 
3). A prática da boa técnica da engenharia.  
4). As especificações e detalhes do projeto. 
5). As recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

3.3. – Normas Gerais 2:- A empresa construtora deverá executar e zelar para que as etapas da concretagem 
[abaixo descritas] sejam realizadas conforme as boas técnicas da engenharia, descritas a seguir: 

- As estruturas de concreto são projetadas e construídas visando garantir requisitos mínimos de 
segurança, estabilidade e funcionalidade à obra, durante sua vida útil, sem custos inesperados e 
significativos de manutenção ou reparação. 
- Produção de concreto à compressão: A produção de um concreto de boa qualidade depende das 
operações listadas a seguir: 
1. Dosagem 
2. Mistura dos materiais; 
3. Transporte para a obra e dentro da obra até o local de aplicação; 
4. Lançamento do concreto no local de aplicação; 
5. Adensamento da massa de concreto; 
6. Cura do concreto 

4. PAREDES DE ELEVAÇÃO 
4.1. Paredes e/ou Elementos Divisórios: 

- As paredes internas e externas dos abrigos a construir (conforme o projeto indicar), todos serão 
executados: 

4.1.1. - Alvenaria 1/2 vez: em tijolos cerâmicos furado [10x20x20 cm], 1/2 vez, assentado com 
argamassa, traço, 1:2:8 [cimento, cal e areia fina peneirada], juntas com 12 mm, estilo amarração.  

4.1.2. – Alvenaria existente: estando já rebocada, terá seus defeitos pontuais corrigidos, sem 
necessidade de demolição. 

4.2. – Impermeabilização de lajes: 
4.2.1. - A laje sem cobertura a construir, serão impermeabilizadas com cimento polimérico em 3 

demãos, topo e laterais. 
- A mão-de-obra para aplicação e execução geral de impermeabilização deverá ter idoneidade e 
experiência comprovadas, que junto à boa qualidade dos materiais empregados, ocorrem para as 
condições básicas de qualquer sistema de impermeabilização (longevidade, impermeabilidade efetiva 
e capacidade de expansão e auto-retração). 
4.2.2. – A laje existente, será impermeabilizada com cimento polimérico em 03 demãos, topo e 
laterais. 

 
 
5. REVESTIMENTOS: 

5.1. - Revestimento de paredes internas, externas e tetos: 
5.1.1. Chapisco [espessura 5 mm] – Conforme indicados no projeto, as paredes de alvenaria, 

estruturas e lajes serão chapiscadas [espessura 5 mm] com argamassa de: cimento e areia grossa 
peneirada, traço: 1:3. 

5.1.2. Emboço [espessura 1,5 cm] – Conforme indicados no projeto, as paredes de alvenaria, 
estruturas e lajes; serão emboçadas com argamassa mista, espessura de 2 cm, com cimento e areia 
peneirada, traço: 1:4, desempenadas com nível e prumos corretos. 

5.1.3. Emboço paulista (massa única) – Preparo manual da argamassa, conforme indicados no 
projeto, as paredes de alvenaria, estruturas e lajes serão rebocadas com emboço paulista (massa 
única) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia fina peneirada), espessura 1,5 cm, preparo manual, 
desempenadas com nível e prumos corretos. 

5.1.4. As alvenarias já rebocadas poderão ser totalmente recuperadas após demolição dos 
revestimentos em sua totalidade ou apenas correção dos pontos críticos, o que for mais fácil 
tecnicamente e possa salvar a alvenaria da demolição, considerou-se por questão de orçamento a 
retirada completa. 

 
6. PISOS 

6.1. – Contra-piso [com regularização]: 
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- No interior do abrigo novo, será executado contra-piso, inicialmente com: limpeza, regularização do 
solo, compactação, lastro de brita, contra-piso e regularização. O contra-piso será em concreto simples 
com 7 cm de espessura, sobre fundo regularizado e fortemente compactado e preenchido com uma 
camada de 5 cm de lastro de brita, sobre o lastro pronto se assentará tela de aço e aí será lançado o 
concreto simples à taxa de 300kg de cimento/m³. Sobre o concreto do contra-piso recém lançado será 
feita uma regularização manual. O abrigo antigo será apenas limpo, ou terá recuperação no local de 
passagem de tubulação.  

 
7. PINTURA: 

7.1. - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
1). Antes de iniciar a pintura sobre um reboco novo, é preciso aguardar que ele esteja seco e curado. Se a 
tinta for aplicada sobre o reboco mal curado, provavelmente a pintura descascará, porque a 
impermeabilidade da tinta dificultará a saída da umidade e as trocas gasosas necessárias à carbonatação 
do reboco, sem a qual tornar-se-á pulverulento sob a película da tinta, causando o descascamento. 
2). Os cuidados que devem ser tomados nesse processo implicam em verificar principalmente o tempo 
de cura do reboco novo, que deve ser no mínimo 30 dias. O reboco necessita de tempo para estar 
devidamente curado e assim, receber a pintura Os produtos utilizados na massa do reboco como cal, 
cimento, água e areia se interagem numa reação química liberando substâncias no fenômeno 
carbonatação que é extremamente nocivo ao filme da tinta, provocando a destruição da película se não 
respeitado o tempo de cura. 
3). As paredes existentes que forem abertas para a passagem de tubulação receberão pintura na sua cor 
original (Látex PVA) nas áreas de utilização Considerando que as paredes novas necessitam de selagem e 
fundo: Os serviços serão os seguintes: limpar, lixar a parede crua existente, aplicar uma demão de fundo 
selador acrílico. Nas paredes internas: não haverá aplicação de massa PVA, apenas lixamento seguido de 
2 demãos de tinta esmalte na cor original. Nas paredes externas: fundo selador, lixamento, e 3 demãos 
de tinta esmalte sintético na cor original. Não é o caso de se pintar toda a parede, isso poderá ser feito 
em reforma futura. Por se tratar de área menor pode-se pintar a alvenaria apenas 3 dias após  o reboco, 
se houver cerâmica na parede onde sairá a tomada de gás o corte deverá ser feito exclusivamente, pelo 
lado de fora da parede, concluindo o ponto pelo lado do azulejo apenas com furo em serra-copo. 

7.2. As paredes EXTERNAS e INTERNAS: receberão pintura de tinta esmalte sintético, de primeira linha de 
qualidade, com cor verde ou outra indicada pela Sec. de Educação, da seguinte forma: 

a) - Lixamento preliminar a seco e limpeza de pó resultante. 
b)- Aplicação de uma demão de fundo selador impermeabilizante. 
e) - Duas demãos de tinta de acabamento (aplicada com pincel ou rolo) tinta esmalte sintético na cor 
verde, ou a que mais combine com as cores locais da alvenaria. 

7.3. - As esquadrias de ferro: (e também os gradis, corrimãos, tubos dos portões, guarda-corpos) serão 
aplicados um fundo anti-ferrugem (tipo zarcão para chapas de aço e fundo para galvanizados para tubos) 
e após receberão tinta esmalte sintético, alto-brilho, em duas demãos de primeira qualidade, na cor 
compatível com o que existe no local. 

7.4. – Piso de concreto (pisos cimentados internamente aos abrigos...) deverão ser pintados com tinta acrílica, 
própria para piso, na cor Cinza Médio ou a que mais se adapte ao local. 

 
8. – GLP: 

8.1. – Tubulação. 
8.1.1 - A tubulação da rede de distribuição interna pode ser instalada das seguintes formas: 
- Aparente; 
- embutida ou 
- enterrada. 
8.2. – Rede aparente. 

            - A tubulação aparente não pode passar por espaços fechados que possibilitem o acúmulo de gás em caso de 
vazamento, ou que dificultem inspeção e manutenção.  

Nos casos em que esta condição for inevitável, as tubulações devem estar envolvidas por tubos-luva. 
 A tubulação aparente deve atender aos seguintes requisitos: 
a)Ter um afastamento das demais tubulações para que permita sua manutenção; 
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b)Ter material isolante elétrico quando o cruzamento de tubulação de gás com condutores elétricos for inevitável 
(isolantes fenolite, placa de celeron, fita de auto fusão); 
c)Em caso de superposição de tubulações, ficar preferencialmente acima das demais; 
d)Estar protegida contra choques mecânicos em função dos perigos que ameaçam a sua integridade. 

8.3   – Rede embutida. 
-A tubulação embutida deve ser instalada sem vazios, sendo envolta com revestimento maciço.  
-A tubulação embutida deve manter afastamentos mínimos de norma.  
-A tubulação da rede de distribuição interna embutida não pode atravessar elementos estruturais.  
-Antes de seu envelopamento deve-se obrigatoriamente, realizar o teste de estanqueidade. 
8.4   - Rede enterrada. 
-A tubulação enterrada deve manter um afastamento de outras utilidades, tubulações e estruturas suficiente 

para permitir sua manutenção e com afastamento mínimo conforme a norma.  
-A profundidade da tubulação enterrada que faz parte da rede de distribuição interna até o medidor do 

consumidor deve ser no mínimo:  
* 0,30 m a partir da geratriz superior do tubo em locais não sujeitos a tráfego de veículos, em zonas ajardinadas ou 
sujeitas a escavações;  

* 0,50 m a partir da geratriz superior do tubo em locais sujeitos a tráfego de veículos.  
 

-Caso não seja possível atender às profundidades determinadas, deve-se estabelecer um mecanismo de 
proteção adequado – laje de concreto ao longo do trecho, tubo em jaqueta de concreto, tubo luva ou outros.  

-A tubulação de rede de distribuição interna enterrada deve obedecer ao afastamento mínimo de 5,00 m de 
entrada de energia elétrica (12.000 V ou superior) e seus elementos (malhas de terra de pára-raios, subestações, 
postes, estruturas etc.). Na impossibilidade de se atender ao afastamento recomendado, medidas mitigatórias devem 
ser implantadas para garantir a atenuação da interferência eletromagnética geradas por estas malhas sobre a tubulação 
de gás.  

-Quando os tubos forem assentados diretamente no solo, o fundo da vala deve ser plano e o reaterro deve ser feito 
de modo a não prejudicar o revestimento da tubulação. 

-O tubo deverá ser envolto em fita protetora de alto-fusão e envelopada em concreto no traço 1:3:3 de secção 
mínima de 10 cm por 10 cm, sobre o envelopamento instalar fita sinalizadora zebrada. 

-Antes de seu envelopamento deve-se obrigatoriamente, realizar o teste de estanqueidade. 
8.4   - O Material. 

  Para a  tubulação deverá ser utilizado aço galvanizado. 
 

1. – LIMPEZA: 
1.1. - Todos os pisos, paredes, caixilhos e equipamentos deverão ser lavados, limpos e entregues livres de 

qualquer sujeira decorrente da obra. 
1.2. - Os entulhos deverão ser levados para fora da obra e corretamente destinados. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP    Bauru, 03 de agosto de 2.014 
Secretaria Municipal de Planejamento       
Depto de Planejamento – DEPLAN 
 
Engº Julio Cesar Natividade 
email: julionatividade@bauru.sp.gov.br 
telefone: [14] 3235 1047  
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