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Projeto adequação  do CONSELHO REGIONAL DE 
SERVIÇO SOCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - 
CRESS 

 
Todo material empregado nesta reforma deverá ser apreciado, analisado e 

aprovado pela entidade requerente e profissionais habilitados para execução, bem como 

adequar itens, de forma fidedigna ou similar com insumos adquiridos na região, salvo 

insumos que não existem em qualidade e semelhança no local. Os serviços e materiais 

devem seguir em conformidade com as normativas brasileiras. 

 

 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. PLACA DE OBRA 

 
Deverá ser alocada placa de identificação da obra com dados da obra e dos 

profissionais responsáveis, seguindo as exigências dos órgãos competentes, e deverá 

ser fixada em local visível, indicado pela fiscalização. A placa será em chapa 

galvanizada n. 22, adesivada, com 1m². 

1.2. TERRENO 

 
Toda aréa em torno do predio será feito a limpeza manual e removida, sendo 

necessario a realização da remoção de todas arvores no terreno  e na calçada externa 

de acesso. 

2. DEMOLIÇÃO E INFRAESTRUTURA 

 
2.1. DEMOLIÇÕES, ALVENARIAS, FECHAMENTOS E REMOÇÕES 

 
Serão demolidas paredes de alvenaria tijolo sem reaproveitamento no pavimento 

térreo . 

Demolição de piso: será demolido todo piso no pavimento terreo onde serão 

retiradas as paredes e os indicados em projeto de demolição 

Remoção de vidros: Será removida e retiradas janelas e portas no pavimento 

térreo e realocada  de acordo com a planta de adequação. 

Fechamento paredes em gesso drywall duas faces com vãos: Conforme planta  

distribuição de ambientes no pavimento terreo no financeiro, arquivo , escada e sala de 

reuniao. 
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Fechamento alvenaria tijolo cerâmico 8 furos: Na área externa da sala de reuniao 

, nas paredes da construção do WC PNE e o fechamento do portao de acesso a sala de 

reuniao. 

Rodapé: aplicação de rodapé na região em todas paredes de alvenaria e 

divisorias drywall e em todos ambiente onde indica troca de piso. 

Contrapiso: Será aplicado novo contra piso para  areás de interveção para 

criação De Banheiros , em parte do arquivo e recomposição onde passar tubulação 

hidraulicas e esgotos. 

AMBIENTE DEMOLIÇÃO – REMOÇÃO  

 

 

 

 

Sala de 

fiscalização 

• Sera realizada a troca 

de portas com a sala de 

arquivo da fiscalização ( 

Instalação da Porta P3 

de correr 90x210 , onde 

sera necessario ajuste 

do vão.) 

• Será demolida mureta 

existente e feita a 

recomposição na 

parede  e piso 

• Demolição de forro pvc 

e resitalação forro em 

placas de gesso 

• Demolição de piso 

Arquivo sala de 

fiscalização 

• Será realizada troca de 

porta com a porta de 

entrada da sala de 

Fiscalização 

• Remoção e 

reinstalação da J7 para 

instalação de peitoril em 

granito. 

WC 03 – Arquivo • Será feita a confecção 
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sala de 

fiscalização 

de uma porta de vidro 

jateada para o 

ambiente. 

Juridico • Remoção da porta 

existente e confecção 

de porta de madeira P2 

90x210 cm. 

Arquivo • Demolição de parede e 

remoção e reistalação 

de porta P3 

• Demolição de 

contrapiso para 

nivelamento do 

ambiente 

Financeiro • Remoção de Caixas 

existentes no ambiente   

 

Hall/Cozinha • Confecção  de Porta em 

vidro temperado com 

fixo 50 cm e abertura de 

100cm 

Recepção • Fechamento de lateral 

de escada em Drywall , 

remoção de porta e 

confecção de porta 

pivotante em aluminio e 

lambril duplo 

Sala de Reuniao • Sera realizada a 

demolição do lavabo 

existente para 

ampliação do ambiente 

Sala Presidente – 

Hall – Wc 

• Será Realizada toda 

demolição dos forro nos 
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ambientes e 

reinstalação 

 

* sera demolido todo revestimento de piso ceramico do pavimento terreo com 

exerção da area de lazer  

* todos ambientes no pavimento terreo com forro de pvc será demolido 

* todas as paredes a construir em contato com o solo natural deverá ser realizada 

a impermeabilização com emulsao asfaltica. 

 

3. COBERTURA 

 
Deverá ser feito toda revisão geral no telhado existente e suas estruturas assim 

como em calhas e em rufos. 

Sera feita a troca de calhas danificadas no beiral proximo a area de lazer e 

corredor , hall de circulação e financeiro , assim como a instalação de rufos na varanda 

frontal proximo a area de serviço. 

 
4. ESQUADRIAS 
 

Sera realizada manutenção corretiva em todas janelas e portas de vidro no pavimento 

terreo e superior , trocando todas roldanas , acabamentos(capa)  e garantindo a vedação  

.  

Os vidros temperados a serem instalado serão de procedência conhecida e 

idônea, de características adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, 

claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverão obedecer aos 

requisitos da NBR 11706.  

O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar 

quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em 

pilhas.  

Os componentes da vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos em 

recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante.  

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas 

através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a 

evitar cortes e ajustes durante a colocação. As placas de vidro deverão ser 

cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, sem folga excessiva com relação ao 

requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas 

salientes e cantos quebrados.  
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As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e 

sem irregularidades.  

Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que 

as superfícies fiquem isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material 

estranho.  

 

Para assentamento das chapas de vidro, será empregada massa de vidraceiro 

dupla ou gaxetas de borracha conforme indicação no projeto arquitetônico.  

As chapas de vidro deverão sempre ficar assentadas em leito elástico.  

Antes da colocação dos vidros nos rebaixos do caixilho, estes serão bem limpos. 

Os vidros serão assentados entre as duas demãos finais de pintura de acabamento.  

As placas de vidro não deverão apresentar defeitos de corte ou fabricação, nem 

apresentar folga excessiva com relação ao requadro de encaixe.  

Os vidros serão de preferência fornecidos nas dimensões respectivas, 

procurando sempre que possível evitar o corte no local da construção, com espessura 

mínima de 8mm.  

12.3.1 Assentamento dos vidros  

Será feito com utilização de gaxetas de borracha duplas; não será permitido o 

assentamento de vidros que não seja executado sobre leito elástico, com as necessárias 

folgas para evitar trincamentos decorrentes do trabalho de dilatação. Não serão 

admitidas folgas excessivas entre os vidros e os respectivos caixilhos. 

Todas janela e portas dos pavimento terreo e superior existente será 

necessaria realizar a calefetação , ajuste necessarios para o bom funcionamento 

e troca de roladanas e vedapoeiras. 

PORTAS SERVIÇOS A EXECUTAR 

P1 REMOÇÃO E INSTALAÇÃ DE 

´PORTA NOVA 

P2 REMOÇÃO E CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO 

P3 REMOÇÃO E REISTALAÇÃO 

P4 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

P5 MANUTENÇÃO CORRETIVA E 

JATEAMENTO 

P6 MANUTENCÃO CORRETIVA E 

JATEAMENTO 

P7 REMOÇÃO , CONFECÇÃO  

P8 PINTURA E MANUTENÇÃO 
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CORRETIVA NA VERGA 

P9 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 

P10 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

PORTA DE VIDRO COM FIXO 

P11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

COM JATEAMENTO 

P12 REMOÇÃO DE PORTA EXISTENTE , 

COM CONFECÇÃO DE PORTA DE 

ALUMINIO AMADEIRADO COM 

LAMBRIL DUPLO E PUXADOR DE 60 

CM EM INOX 

P13 REISTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO 

JANELAS SERVIÇOS A EXECUTAR 

J10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

J12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

*Todas janelas e portas no pavimento superior e terreo serao necessarios a 

manutenção corretiva garantindo principalmente  a vedação , é necessario a trocas de 

todas roldanas de janelas , capas e vedapoeira e portas existentes e trocas de 

acabamento necessarios. 

 

 

5. INFRAESTRUTURA ELÉTRICA 
 

 
Instalações elétricas/dados/voz em eletrodutos, conforme indicação de 

distribuição de pontos tomadas e internet. 

Serão adicionados tomadas 220V e realocadas ao novo layout com altura 

conforme projeto de pontos eletricos de 30cm e de internet, e pontos de ar condicionado. 

Todas tomadas e interruptor existente serão trocados por Iriel , schneider ou 

similar. 

Os quadro de comomando serão substituidos por quadro novos em pvc para 

inclusão de disjuntores. 

Deverão ser previstos pontos de tomadas para equipamentos de informática 

em todas as salas. A rede deverá ser entregue com eletrodutos, caixa de passagem 

e pontos de tomadas para 03 pinos com aterramento. 
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6. REVESTIMENTO  
                              

REVESTIMENTO DE PAREDE : Antes do inicio dos trabalhos de 

revestimento, deverão ser tomadas as providências para que todas as superfícies a 

revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Serão constatadas com 

exatidão as posições, tanto em elevação quanto em profundidade, dos condutores 

de instalações elétricas, hidráulicas e outros inseridos na parede. Qualquer correção 

neste sentido será realizada antes da aplicação do revestimento. 

Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados, 

aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e as superfícies planas. As 

superfícies das paredes serão limpas com vassouras e abundantemente molhadas, 

antes do início dos revestimentos. 

 PISO PORCELANTO Será aplicado no pavimento térreo,  esse revestimento 

será aplicado com argamassa em dupla camada de forma adequada conforme 

especificação do fornecedor. 

Antes do assentamento dos revestimento, serão verificados os pontos das 

instalações elétricas e hidráulicas, bem como os níveis e prumos, a fim de obter 

arremates perfeitos e uniformes de piso e teto, especialmente na concordância dos 

azulejos com o teto.  

Todas as sobras de material serão limpas, na medida em que os serviços sejam 

executados. Ao final dos trabalhos, os azulejos serão limpos com auxílio de panos 

secos. 

 

 

 
7. FORRO 

 

     O forro a ser utilizado será em placas de gesso (plaquinha), na  cor branca 

onde irao contemplas os seguintes ambientes : Sala de fiscalização , Reuniao, 

Recepção , Wc PNE , Sala presidente , hall sala presidente, Wc 2, financeiro , 

arquivo,circulação e recomposições necessarias para passagem de tubulações. 

 

 

8. PINTURA 

 

     O As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, 
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escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias 

estranhas.  

As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e 

lixadas.  

Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos 

sucessivas.  

Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, 

observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa.  

Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de 

tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias 

e outras, utilizando-se mantas de tecido ou plástico, papel, fitas crepe Separação 

com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros 

materiais. Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos 

enquanto a tinta estiver ainda fresca, utilizando-se um removedor específico, sempre 

que necessário.  

Após toda etapa de lixamento, a superfície deverá ser limpa com escova de 

pelo e em seguida com pano seco, a fim de remover todo o pó antes da aplicação 

da demão seguinte Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma 

amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m no próprio local a que 

se destina, para aprovação da fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já 

preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas 

pelo projeto. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e 

aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem 

corrimento, falhas ou marcas de pincéis.  

Os recipientes utilizados no armazenamento, na mistura e aplicação das 

tintas deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. 

Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente 

mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma 

mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes 

mais densos.  

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo 

se forem empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação 

forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos 

em tempos de chuva ou de excessiva umidade.  

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, 
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contendo as indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula 

e com seus rótulos intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada 

para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou 

explosões provocadas por armazenagem inadequada. Esta área será mantida 

limpa, sem resíduos sólidos, que serão removidos ao término de cada dia de 

trabalho.  

De modo geral, os materiais básicos que poderão ser utilizados nos serviços 

de pintura são:  

- Corantes, naturais ou superficiais;  

- Dissolventes;  

- Diluentes, para dar fluidez;  

- Aderentes, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes;  

- Cargas, para dar corpo e aumentar o peso;  

- Plastificante, para dar elasticidade; 

- Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.  

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou 

outras imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e 

lixando-se levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As 

superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para 

receber o acabamento.  

Deve-se utilizar preferencialmente a cores claras para a pintura das paredes. 

 

8.1. TETO 

 

As pinturas no teto serão executadas através de aplicação de uma farta 

demão de fundo preparador, seguida da aplicação, com o uso de espátula e/ou 

desempenadeira de aço, de duas demãos de massa PVA de primeira linha e com 

selo de qualidade credenciado, fazendo as devidas correções dos relevos com lixa 

nº. 240, obedecendo aos intervalos indicados pelo fabricante, até que o nivelamento 

esteja perfeito; Espanação do substrato para remoção de impurezas e aplicação de 

três demãos de tinta PVA, de 1ª linha e com selo de qualidade conferido por instituto 

credenciado, na cor branco neve. 

 

8.2. EXTERNA 

 

A pintura das paredes externas será executada através da remoção com lixa 100 

de eventuais partes soltas e deformidades no revestimento (reboco) e reparado com 
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massa acrílica.  

Espanação do substrato para remoção de impurezas e aplicação de duas 

demãos de tinta acrílica na cor e tonalidade definidas pela FISCALIZAÇÃO ou projeto 

de detalhamento da arquitetura. Pintura de Áreas Externas - TINTA LÁTEX ACRÍLICA. 

 

 

9. LUMINARIAS 

 

9.1. Aplicação de luminárias de embutir tipo: As Luminária  embutir será 

posicionada com orientação da FISCALIZAÇÃO  conforme a necessidade de cada 

ambiente , todas as luminarias internas do pavimento terreo serao trocadas pelas a 

seguintes painel de embutir conforme quantidades em planilha. 

PAINEL L.BLUM.LED EMB.18W QUAD.6500K 80446004 

PAINEL L.BLUM.LED EMB.24W QUAD. 6500K 80466004 

PAINEL L.BLUM.LED EMB.32W QUAD. 6500K 80496004 

*os ambientes que não for possível aplicação do painel de embutir 

será utilizado o painel de sobrepor. 

  

 

9.2. Refletor: Será adicionado 04 mini refletores 100W LED na área externa, 

onde um será posicionado sobre o painel com o nome CRESS. 

 
 

10. BLOCO INTERTRAVADO 

 
A execução do passeio intertravado, deverá ser com blocos retangulares com 

cor natural 20x10 cm, com espessura de 6 cm e calçada de concreto com junta de 

dilatação a cada 2cm (nas duas direções) com espessura de 6cm (concreto não armado) 

Os pisos intertravados deverão instalados em toda área não edificada e na 

calçada frontal de acordo como exemplificado abaixo:       

1. Aplicação do colchão de areia, com espessura de 5 cm em toda a área 

de passeio a ser executada; 

 

2. Instalação do piso intertravado de 20x10 cm, com resistência mínima de 

35 Mpa; 
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3. Compactação com placa vibratória em toda a área de passeio executado. 

Contudo, os possíveis blocos a serem cortados para enquadramento, deverá 

ser cortado com equipamento especifico. Afim, de evitar blocos com cortes irregulares. 

 

Figura 1 : Detalhe de assentamento 

 
 
 

11. GRAUTEAMENTO 

 
Será feita o grautemanto para preechimento de estruturas expostas na fachada 

frontal 

 

12. LOGO EM ACM 

 
Letra caixa em chapa galvanizada 19, estruturada por dentro com cantoneira, 

estrutura pintada com Wash Prime e Prime PU e pintura com tinta automotiva, conforme 

cores do logotipo. As letras serão fixadas no pórtico com o uso de pino e bucha. Cada 

letra (CRESS--TO) será iluminada com fita de LED, 6000K. Toda a detalhe será fechado 

em ACM conforme a o detalhamento da fachada. 
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Figura 2 : fachada em acm com letreiro instalado em sacada 

Será confeccionado no muro frontal o letreiro com iluminação conforme o 

detalhamento deverá ter iluminação interna Led 6000k 

 

Figura 3 : Letreiro Muro 

 
 

13. INSTALAÇOES HIDRAULICA E SANITARIA 

 
Sera realizada revisao em todo sistema hidraulico e de esgoto para atestar o 

bom funcionamento das instalações. Será necessário a criação de pontos hidráulicos e 

sanitário para adequação do banheiro PNE e ligado na rede existente e a remoção de 

caixas existentes na sala do financeiro. 

 

 

14. PAREDES EM DRYWALL 
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  As paredes do arquivo , fechamento em escada da Recepção e financeiro serão 

em PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, sendo que as paredes do financeiro será aplicada lã de vidro para o 

isolamento acústico. 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 
Todo e qualquer entulho existente no terreno deverá ser removido, sendo a área 

devidamente limpa e, quando necessário, reconstituída. Todos os vidros, azulejos, 

louças sanitárias, pisos laváveis, cimentados, pavimentações, etc., deverão ser 

cuidadosamente lavados, assegurando-se de que não será danificada qualquer parte 

da obra em decorrência dessa lavagem. Onde necessário, a superfície será encerada e 

lustrada. 

Todas as instalações do canteiro de obras deverão ser desmontadas e 

removidas, com o cuidado de não danificar qualquer parte da obra, inclusive jardins, 

gramados, calçadas, etc. 

Todas as esquadrias deverão ser devidamente limpas e ajustadas, quando 

necessário. Não serão aceitas esquadrias que apresentem defeitos de funcionamento, 

peças danificadas, etc. Eventuais danos na pintura deverão ser sanados. 

Serão desobstruídas todas as passagens de águas pluviais (calhas, ralos, 

drenos, condutores, etc.), assegurando-se o perfeito funcionamento do sistema, 

eliminando-se restos de materiais, lixos, etc. 

Deverão apresentar-se em perfeito funcionamento todas as instalações, 

equipamentos e aparelhos elétricos, assim como instalações de água, esgoto, 

proteção e combate a incêndios, etc., as quais deverão ser rigorosamente 

verificadas, obedecendo-se as normas da ABNT (NBR – 5651, NBR – 8160 e NBR 

– 5675) para aceitação da obra. 

 
  
 

 
 
 
                           
 
 
 

 


