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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO – DISIVÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 8 

 

 ESQUADRIAS 
 
Portas de Alumínio  
 
As portas serão de alumino ou de vidro temperado todas especificadas em planilha e 
projetos. 
 
Janelas de Alumínio 
 
Serão executadas janelas em alumínio tipo maxim-ar, com vidro temperado liso e 
incolor, espessura de 8mm, para todas as janelas previstas no auditório, suas 
dimensões e características de aberturas devem obedecer aos detalhamentos em 
projeto. 
 
As janelas externas serão no tipo Glazing e deverão ser executadas nos modelos e 
especificações determinados em projeto e planilha orçamentária. 

COBERTURA 
 
Telhado 
 
Será em telha metálica termo acústica e = 30mm. 
 
Estrutura Metálica 
 
A estrutura metálica será em tesouras metálica pré-pintada, na declividade de 9% 
sendo que a mesma deverá ser executada pela empresa o qual deverá apresentar os 
detalhamentos em projeto executivo juntamente com a responsabilidade técnica pelo 
serviço. 
 
Calhas e Rufos 
 
Será executado Calha e Rufos em Chapa de aço galvanizado nº24 e desenvolvimento 
33cm, conforme localizações da planta de cobertura do projeto arquitetônico. 
 
Forro 
 
O forro será empregado em placas de gesso acartonado, o qual serão encaixadas em 
perfis de alumínio que deverão ser fixadas junto a estrutura da cobertura. 
 

SISTEMA DE PISOS 
 
Será executada na parte do auditório corte e aterro apiloado com argila, sendo feito a 
regularização e compactação do sub-leito com compactador manual ou mecânico em 
camadas de até 20 cm, após um lastro de brita ¾” na espessura de 5 cm, após será 
procedido o contrapiso em argamassa 1:4(cimento e areia) na espessura de 4cm para 
posterior execução do piso vinílico com espessura de 3,2mm. 
Nos demais ambientes deverá ser retirado o piso existente, e após a regularização 
deverá ser assentando porcelanato esmaltado com PEI 4 (mínimo) com dimensões de 


