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1 INTRODUÇÃO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade complementar o processo de 

execução da construção da Unidade de Saúde (UBS) Macieira, sendo que as 

especificações contidas neste memorial descritivo e nas normas citadas deverão ser 

rigorosamente obedecidas durante o decorrer da obra, valendo como se efetivamente 

fossem transcritas nos contratos para execução dos serviços. 

 

1.1 DADOS DA OBRA  

IDENTIFICAÇÃO: Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Macieira. 

LOCALIZAÇÃO: Rua Gala, s/n, Bairro Liberata. Lote 01, quadra 587. 

PROPRIETÁRIO: Município de Fraiburgo 

 

2 GENERALIDADES 

 Este memorial de especificações destina-se a regulamentar o 

desenvolvimento dos serviços necessários para execução da construção da Unidade 

de Saúde (UBS) Macieira, bem como fixar direitos e obrigações da CONTRATANTE 

e da empresa construtora, designada CONTRATADA, que executará os serviços. 

 Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos 

dos projetos, respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às prescrições e 

exigências contidas no memorial descritivo, nas especificações e nas normas da 

ABNT. 

Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos, nem nas especificações, 

poderá ser feita sem a autorização, por escrito, da CONTRATANTE. Caberá à 

CONTRATADA, antes da assinatura do Contrato, verificar a compatibilização entre os 

projetos recebidos, visando detectar problemas de cotas, níveis, interferências das 

instalações com elementos estruturais, etc., devendo os problemas detectados ou as 

dúvidas surgidas, serem apresentadas à CONTRATANTE, através de sua 

Fiscalização para suas respectivas definições e alterações se julgar procedente. 

A não apresentação de dúvidas ou problemas que interfira na execução dos 

projetos recebidos, isenta a CONTRATANTE de quaisquer ônus decorrentes de 

serviços necessários, ainda que não previstos. Fica a CONTRATADA obrigada a 

apresentar proposta de solução para análise e aprovação da CONTRATANTE, não 

cabendo como justificativa para alteração contratual. 
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Os pedidos de alterações nos projetos, especificações ou detalhes de 

execução, deverão ser encaminhados por escrito à Fiscalização do CONTRATANTE 

para análise e parecer, acompanhados das justificativas e dos respectivos orçamentos 

comparativos, não sendo permitida a CONTRATADA proceder ao início de qualquer 

modificação ou execução de serviços com materiais diferentes dos especificados, 

antes da aprovação pela CONTRATANTE. A documentação será analisada pela 

Fiscalização do CONTRATANTE que autorizará a execução se julgar procedentes as 

alterações propostas. 

Todos os detalhes de execução de serviços constantes dos desenhos e não 

mencionados nas especificações, memorial descritivo e orçamento, assim como todos 

os detalhes de execução de serviços mencionados nas especificações, memorial 

descritivo e orçamento e que não constem dos desenhos serão interpretados como 

parte integrante dos projetos. 

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, 

fica estabelecido que: 

Em caso de divergência entre as especificações, memorial descritivo e 

orçamento e os projetos, prevalecerá sempre os primeiros; 

O projeto de execução prevalecerá sempre, em qualquer estágio da obra, sobre 

os demais projetos; 

Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões 

tomadas em escala, prevalecerão sempre as primeiras; 

Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de maior escala; 

Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão 

sempre os mais recentes; 

Todas as dúvidas existentes, quanto à técnica de construção, deverão ser 

sanadas com a Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, cabendo à 

CONTRATADA aguardar deliberação para prosseguir nas atividades daí decorrentes. 

Nas divergências ou omissões das normas de execução do memorial 

descritivo, quanto a serviços previstos na obra contratada, caberá à CONTRATADA 

propor metodologia de execução à Fiscalização do CONTRATANTE, ficando, porém, 

impedida de empregá-la antes que seja aprovada. 

A CONTRATADA será perante a CONTRATANTE, responsável pelos serviços 

realizados pelas subempreiteiras, não podendo transferir suas responsabilidades 
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pelas obrigações estabelecidas no Edital, nas Especificações, nos Projetos, no 

memorial descritivo e no Contrato. 

 

2.1 RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA manterá no canteiro de obra: 

● Diário de Obra em dia, com os registros das alterações autorizadas e demais 

situações já abordadas; 

● Arquivo ordenado das Ordens de Serviço, relatórios, pareceres e demais 

documentos administrativos; 

● Uma via do Contrato contendo suas partes integrantes; 

● Os desenhos e detalhes de execução, projeto de estrutura, de arquitetura e 

instalações, aprovados pelos órgãos públicos competentes. 

● Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão 

sempre os mais recentes; 

● Cronograma Físico – Financeiro. 

 

Caberá à CONTRATADA: 

● Obtenção do Alvará de Construções e sua prorrogação, se necessário, 

solicitando, ao responsável da Administração Municipal, que o Alvará seja 

elaborado de acordo com o projeto aprovado; 

● Execução de todos os serviços que sejam imprescindíveis à obtenção do 

HABITE-SE, inclusive as providências das ligações provisórias e definitivas de 

águas, águas pluviais, esgoto, energia elétrica, telefone, etc., arcando com as 

despesas decorrentes dessas ligações; 

● Realização de todos os testes e ensaios de materiais, em obediência às 

normas da ABNT e outros que forem julgados necessários pela Fiscalização do 

CONTRATANTE; 

● Instalação dos tapumes, barracões, escritórios, placas e demais elementos do 

canteiro de obra, cujo projeto será aprovado pela Fiscalização do 

CONTRATANTE; 

● Responsabilizar-se pelas demais providências relacionadas com a legalização 

da obra para efeito da Obtenção do HABITE-SE; 
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Fica a CONTRATADA proibida de executar quaisquer serviços de relevância 

(concretagem da superestrutura e infraestrutura, etc.) sem a presença da Fiscalização 

do CONTRATANTE e do Engenheiro Residente ou Responsável Técnico da 

CONTRATADA. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os serviços impugnados 

pela Fiscalização do CONTRATANTE, logo após ter conhecimento dos mesmos, os 

quais lhe serão informados, via Diário de Obra, ficando por conta exclusiva da 

CONTRATADA as despesas decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA se obriga a fornecer, no final de cada etapa de obra 

(fundações, estrutura, instalações, etc.) originais e cópias de todos os projetos 

efetivamente executados -  denominados as built, que conterão todas as alterações 

decorrentes da execução e as oriundas de detalhamentos, aprovados pela 

CONTRATANTE, num prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de conclusão 

de cada etapa. Esses projetos modificados deverão estar aprovados pelos órgãos 

competentes, quando for o caso. 

Depois de lavrado e assinado o Termo de Recebimento e Aceitação Provisória 

dos serviços, a CONTRATADA ainda deverá manter permanentemente no local da 

obra uma equipe de manutenção composta de um encarregado, auxiliado por 

pedreiros, eletricistas e tantos outros operários quantos sejam necessários, para a 

execução de eventuais reparos de defeitos ou imperfeições da obra, suscitados pela 

vistoria de Recebimento Provisório feita pela CONTRATANTE ou reclamados. 

 

2.2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Os materiais e equipamentos especificados estarão sempre sujeitos a exame 

de analogia, desde que seja solicitado pela CONTRATADA, cabendo, portanto à 

CONTRATANTE, a decisão sobre eventuais pedidos de substituição de materiais por 

produtos análogos. 

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou 

equivalência quando desempenham idêntica função construtiva e apresentam as 

mesmas características técnicas. Na eventualidade de uma equivalência, a 

substituição se processará dentro da máxima similaridade possível. 

O critério de analogia será estabelecido pela CONTRATANTE, para cada caso 

efetivamente ocorrido. As consultas sobre analogias serão efetuadas, em tempo 

oportuno, pela CONTRATADA, não se admitindo que a desatenção a essa 
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oportunidade sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na 

documentação contratual. 

 

2.3 MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante a construção, 

obedecerão ao disposto nas “Normas de Segurança do Trabalho nas Atividades da 

Construção Civil”, de acordo com a NR 18 e NR 06 da Portaria 3214 do Ministério do 

Trabalho. 

Além da utilização dos equipamentos de proteção individual, a CONTRATADA 

deverá manter o canteiro de obras organizado e limpo. 

 

2.4 ENSAIOS 

Todos os ensaios de laboratório que vierem a ser necessários serão 

executados por firma especializada e idônea, não vinculada ao fornecedor do material 

sob teste. Cópias dos laudos os ensaios deverão ser fornecidas à Fiscalização da 

CONTRATANTE para seu conhecimento e registro no Diário de Obras. 

Todas as despesas relativas aos ensaios de laboratório correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

2.5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Será exercido por Arquiteto e/ou Engenheiro Civil, Mestre Geral e demais 

profissionais necessários, e de acordo com a relação apresentada na documentação 

para licitação. 

A substituição de qualquer elemento, Engenheiro e/ou Arquiteto, Mestre, etc., 

responsável pela administração direta da obra, só poderá ser efetuada após análise 

pela CONTRATANTE do currículo do profissional substituto, que for indicado pela 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA se obriga a corrigir qualquer defeito na execução das obras 

e serviços, objeto do Contrato, bem como será responsável pelos danos causados a 

CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia, imprudência 

ou omissão. 

A CONTRATADA se obriga a manter um perfeito e ininterrupto serviço de 

vigilância no canteiro de obras, desde o seu início até a entrega das obras de 
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construção, tendo como limite mais longo desse prazo a data do Recebimento 

Provisório da Obra. 

 

3 DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS 

As disposições gerais neste item valem para todos os projetos 

 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1.1 Placa de obra 

A empresa executora deverá instalar placa de identificação da obra com todos 

os profissionais envolvidos (pertinentes a cada atividade), conforme determina as 

legislações do CREA/CAU e código de edificações do município de Fraiburgo/SC. 

As placas de identificação do exercício profissional deverão, obrigatoriamente, 

permanecer na obra, instalação ou serviço, enquanto durar a atividade técnica 

correspondente, sendo perfeitamente visíveis e legíveis ao público. 

As placas de identificação do exercício deverão conter, obrigatoriamente, os 

seguintes elementos indicativos: 

• nome do autor ou coautores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro 

no Conselho Regional; 

• nome do responsável ou responsáveis técnicos pela execução da obra, instalação 

ou serviço, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; 

• atividades específicas pelas quais o profissional ou profissionais são 

responsáveis; 

• título, número da carteira profissional e região do registro dos profissionais; 

• nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo 

com o seu registro no Conselho Regional. 

• valor da obra e prazo para execução 

A placa de obra constante na planilha orçamentária se refere à placa de obra 

PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, de 1,5 m de altura por 2,00 m de 

comprimento, conforme modelo que será disponibilizado pelo departamento de 

arquitetura e engenharia.  
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3.1.2 Instalações provisórias 

A empresa executora deverá construir abrigo provisório, atendendo aos 

dispositivos legais, a fim de abrigar os equipamentos necessários ao atendimento 

geral da mesma, com previsões para depósito de materiais e sanitário químico, 

atendendo aos dispositivos legais (trabalhista, sanitário e segurança do trabalho). O 

orçado trata-se de um container nas medidas 2,3m x 6,0m. 

Previamente à instalação do barraco de obra, a CONTRATADA deverá 

consultar a CONTRATANTE para definir a locação. 

 

3.1.3 Entrada de água 

A empresa contratada deverá solicitar a LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 

junto a SANEFRAI de FRAIBURGO/SC e os custos da ligação provisória e do 

consumo de água na obra serão de responsabilidade da empresa CONTRATADA, 

não cabendo a prefeitura municipal de Fraiburgo/SC nenhum tipo de ônus. 

 

3.1.4 Entrada de energia elétrica 

Deverá ser instalado um padrão provisório de forma a atender os padrões 

definidos pela concessionária CELESC. Todos os custos inerentes às instalações 

elétricas serão custeados, inteiramente, pela contratada, inclusive o pedido de ligação 

para a CELESC dentro dos padrões solicitados. 

 

3.1.5 Locação da obra  

Caberá à CONTRATADA proceder à aferição das dimensões, dos 

alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto, 

com as reais condições encontradas no local. 

A locação deverá ser executada através de gabarito de madeira, devidamente 

apoiado e nivelado, atendendo os requisitos do projeto estrutural executivo. A 

utilização de aparelhos topográficos fica a cargo da construtora.  

A obra NÃO PODERÁ ser iniciada sem a conferência da locação pela 

fiscalização do departamento de arquitetura e engenharia da Prefeitura Municipal de 

Fraiburgo/SC.  
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3.1.6 Movimentação de terra 

Compreende as escavações, aterros, reaterros e raspagens necessárias para 

execução da obra. Será feito o movimento de terra necessário para locação, 

implantação das construções e o nivelamento do terreno nas cotas fixadas nos 

projetos. 

O material proveniente das escavações deve ser removido do local, tendo seu 

destino definido posteriormente pelo fiscal da Prefeitura Municipal de Fraiburgo/SC. 

O solo escavado deverá ser compactado mecanicamente com a utilização de 

placa vibratória para serem evitadas fendas ou trincas na fundação. 

 

3.1.7 Tapume 

O isolamento dos locais de trabalho com tapume e seu cronograma deverão 

ser acordados com a CONTRATANTE. 

Deverá ser executado tapume em chapas compensadas 12mm em estrutura 

de madeira no entorno do local onde será executada a obra. Todos os materiais de 

construção, equipamentos, estrutura pré-moldada e demais itens a serem utilizados 

para a execução da obra deverão permanecer dentro da área fechada pelo tapume. 

Não deverá ser permitida a presença de pessoas estranhas, principalmente as 

crianças do colégio. Deverá ser efetuada manutenção constante do tapume. 

 

3.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

3.2.1 Junta de dilatação (separação de blocos) 

Conforme especificado no projeto estrutural, entre os pilares P8 e P9, P32 e 

P33, P47 e P48, haverá junta de dilatação de espessura 2cm preenchida com isopor 

(EPS). 

 

3.2.2 Formas 

As fôrmas deverão ser dimensionadas e construídas obedecendo as 

prescrições das normas brasileiras e o projeto apresentado. 

Na montagem das fôrmas é imprescindível a verificação do prumo e nível. 

Quando no lançamento do concreto, se ocorrer algum dano a fôrma, a concretagem 

será interrompida e a fôrma imediatamente corrigida, para somente assim retornar o 

serviço de concretagem. 
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As fôrmas devem garantir um bom acabamento à peça de concreto, não 

permitindo fuga da nata de cimento e não apresentando distorções de seções. Para 

isto é necessário que as fôrmas sejam fabricadas com madeira serrada, bem como a 

estrutura de travamento sendo, que deverão ter boa qualidade de forma a não 

comprometer a estrutura. 

 

3.2.3 Armaduras 

É necessário que todas as barras de aço sejam novas (não podem ter sido 

utilizadas anteriormente), estarem livres de oxidação, defeitos, tintas, óleos ou 

materiais graxos que possam reduzir ou impedir suas aderências ao concreto. A barra 

que esteja apreciavelmente reduzida em qualquer seção, não deverá ser utilizada. As 

barras de aço deverão ser dos tipos CA-50, CA-60. Elas deverão satisfazer em tudo 

as condições estabelecidas na NBR-7480 - Aço destinado a armaduras para 

estruturas de concreto armado. 

A montagem da armadura é precedida das seguintes etapas: 

● Corte e dobra das barras de aço: o corte e dobramento das barras devem ser 

executados a frio, observando-se rigorosamente a categoria e a bitola das 

barras, assim como as prescrições determinadas pelas NBR-6118 - Projeto de 

estruturas de concreto — Procedimento, NBR-8548 Barras de aço destinadas 

a armaduras para concreto armado com emenda mecânica ou por solda - 

Determinação da resistência à tração - Método de ensaio e NBR-7480 Aço 

destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação da 

ABNT; 

● Montagem da armadura: a ligação entre as peças horizontais e verticais da 

armadura deve ser executada com arame recozido n.18, sendo que esta deve 

garantir a correta posição da armadura durante o processo de montagem na 

fôrma e lançamento do concreto. Durante a colocação das barras para 

montagem das armaduras deverá ser observado rigorosamente a categoria de 

aço, bitola, posição, número e espaçamento de barras e dos estribos. As 

emendas das barras deverão ser realizadas de acordo com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT, citadas anteriormente neste item. 

Montada a armadura a mesma deve receber os espaçadores plásticos, que irão 

garantir o cobrimento. 
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● Colocação da armadura na fôrma: é necessário garantir a limpeza da fôrma, 

não podendo ter resíduos de madeira, plástico ou papel, bem como verificar a 

aplicação de desmoldantes antes da colocação da armadura. Quando do 

posicionamento da armadura na fôrma, tomar o cuidado para não danificar a 

fôrma e travamentos. 

 

3.2.4 Concreto 

O concreto a ser utilizado em cada etapa da obra, deverá seguir as 

especificações do projeto, orçamento e memorial, tendo resistência mínima de FCK 

20 MPa para os pisos e de 25 MPa para as estruturas de concreto armado 

(infraestrutura e superestrutura), aço CA 50-A e CA-60, conforme detalhado no projeto 

estrutural. 

É necessário que o concreto tenha excelente qualidade, uma vez que seu 

processo é irreversível, para isto a execução deve obedecer às normas NBR-6118, e 

todas as etapas da fabricação do concreto devem ser rigorosamente acompanhadas 

pois não há condições nenhuma de se compensar deficiência nesta etapa. 

A qualidade de concreto dependerá primeiramente da qualidade dos materiais 

componentes; depois disso é necessário que se faça uma mistura em quantidades 

apropriadas de todos os componentes indispensáveis à sua obtenção. Após esta 

etapa, ele deve ser cuidadosamente transportado até o local de sua aplicação, onde 

deverá ser bem adensado. 

 

3.2.5 Concreto dosado em central 

Quando da utilização de concreto proveniente de central de concreto, a mesma 

deve garantir a qualidade do concreto através de apresentação de laudos de 

rompimento de corpos de prova (ensaio de resistência à compressão). Além disso, 

antes da aplicação do concreto fresco, deverá ser realizado o ensaio de tronco de 

cone (slump test) obrigatoriamente acompanhado do fiscal responsável da 

CONTRATANTE, devendo este atingir 10cm, tendo uma margem de variação 

aceitável de +2cm ou -2cm, e, em caso do concreto extrapolar a margem, este não 

poderá ser utilizado.  

Neste caso o tempo de transporte do concreto, decorrido entre o início da 

mistura até a entrega, deve ser de forma que o fim do adensamento não ocorra após 

o início de pega do concreto lançado e das camadas ou partes contínuas a essa 
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remessa (evitando a formação de junta fria). No transporte deve-se cuidar com a 

evaporação da água de amassamento, início de pega do cimento, absorção de água 

pelos agregados, trituração dos agregados. A quantidade mínima para fornecimento 

de concreto deverá ser de 4 m³, com o propósito de garantir a homogeneidade e a 

resistência característica do concreto. 

 

3.2.6 Lançamento 

Nenhum concreto deverá ser lançado sem que a armadura, as fôrmas e os 

acessórios, tenham atendido as respectivas posições definitivas especificadas pela 

NBR-6118. 

O lançamento vertical do concreto não deve ser superior a 2,0 m, exceto 

quando equipamentos próprios sejam utilizados, a fim de se evitar a segregação. Para 

peças estreitas e altas a queda vertical não poderá ser superior a 1,5 m. 

Todo concreto deverá ser bem adensado, usando vibradores de tipo e tamanho 

condizentes com a necessidade. A vibração será executada cuidadosamente, para 

evitar que se desloquem as armaduras, e o aparecimento de vazios ou que seja 

provocada a segregação. Na massa do concreto, não serão permitidos a vibração 

excessiva, o uso de vibradores, horizontalmente para empurrar o concreto dentro das 

fôrmas e nem será permitido vibrar as armaduras (encostar o vibrador diretamente 

nas barras). É preferível vibrar por períodos curtos em locais próximos, a vibrar muito 

tempo em locais mais afastados. 

Com antecedência mínima de 24 horas, a CONTRATADA deverá comunicar 

formalmente a CONTRATANTE sobre a realização do serviço de concretagem (seja 

ele em qualquer parte e/ou fase da obra), de modo que o fiscal do Município confira 

se as armaduras estão de acordo com o projeto licitado e se as especificações de 

todos os materiais que receberão a massa de concreto fresco estão de acordo com o 

projeto licitado e com as respectivas normas. Não será permitida a realização dos 

serviços de concretagem sem a presença do representante da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá fornecer, por meio de relatório assinado pelo 

responsável pela execução, o mapa de concretagem, contendo pelo menos os locais 

de concretagem de cada caminhão e dos corpos de prova devidamente nominados, 

bem como o resultado do slump test de cada caminhão. Demais solicitações poderão 

ser requisitadas pela CONTRATANTE, as quais a CONTRATADA deverá 

prontamente atender. 
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3.2.7 Cura, proteção e reparo do concreto 

Quando do início da “pega do concreto”, é necessário fazer-se a cura úmida, 

que consiste em molhar periodicamente as fôrmas e superfícies do concreto, durante 

pelo menos 7 dias. Esse procedimento tem como objetivo evitar que evapore da 

mistura do concreto a água necessária a hidratação do cimento. A água utilizada na 

cura deverá ser limpa e isenta de substâncias prejudiciais. 

Os defeitos porventura existentes no concreto, como quebras, fissuras, furos, 

bicheiras, etc., após detectados deverão ser imediatamente reparados, com 

procedimento coerente a cada situação, a qual será de completa responsabilidade da 

contratada. 

As juntas de concretagem devem possuir tratamento específico (preparação da 

superfície, limpeza) a fim de garantir a ponte de aderência necessária entre os 

concretos de idades diferentes, para que não ocorram infiltrações, trincas e demais 

patologias. Recomenda-se o uso de algum aditivo ou produto que possa auxiliar na 

estanqueidade das juntas de concretagem. A solução adequada deverá ser 

encaminhada em relatório assinado pelo responsável técnico pela execução ao 

representante da CONTRATANTE. 

 

3.2.8 Infra-estrutura 

3.2.8.1 Estacas 

Considerando a sondagem do solo efetuada no terreno de implantação da obra, 

considerando o projeto estrutural, definiu-se pela adoção de fundações em estacas 

tipo pré-moldadas. 

As estacas deverão ser de concreto pré-moldado, com dimensões de 22x22 

cm, com capacidade de 25t cada uma. 

Deverá ser inicialmente feita a locação das estacas em conformidade com a 

planta de locação dos blocos de coroamento e seu detalhamento, sendo dado início 

aos serviços de cravação após a liberação da fiscalização. 

Todas as estacas deverão ser cravadas perfeitamente prumadas não sendo 

aceitas estacas cravadas fora de prumo. 

Serão consideradas em medição as estacas cravadas, não sendo consideradas 

na mesma as estacas com pontas acima do solo. 
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Após a cravação, deverá ser feito o arrasamento das estacas, sendo a cota de 

arrasamento considerado nível do piso, baldrames e ainda considerando o 

detalhamento do bloca, no qual sinaliza a cota da estaca que será concretada junto 

com o bloco de coroamento. 

 

3.2.8.2 Blocos de coroamento 

Serão executados blocos de coroamento sobre as cabeças das estacas, sendo 

estes em concreto armado, com resistência de 25 MPa. 

Deverá ser tomando por conta o nível do piso pronto, e baldrames para o 

nivelamento do topo e fundo dos blocos de coroamento, 

As vigas de baldrame serão apoiadas sobre o topo do bloco, não sendo 

admitidas que as mesmas sejam concretadas nas laterais dos blocos.  

Os detalhamentos dos blocos de coroamento como dimensões e armação 

seguem no projeto 

Os blocos de coroamento deverão ser moldados com formas de madeira, não 

sendo permitidas a concretagem diretamente no solo como formas. 

Na concretagem dos blocos de coroamento deverão ser deixadas esperas de 

aço para os pilares com altura mínima de 80cm acima das vigas de baldrame. 

 

3.2.8.3 Vigas baldrame 

Serão executadas vigas de baldrame em concreto armado, com resistência 

mínima de 25 MPa, sendo as dimensões e detalhamento das mesmas antados em 

projeto. 

Serão executadas formas de madeira serrada, com espessura de 2,50cm. 

Deverá ser executada a impermeabilização das duas faces e da face superior 

da viga de baldrame com emulsão asfáltica – 02 demãos. 

A concretagem das mesmas deverão ser feita o lançamento e adensamento do 

concreto com vibrador. 

 

3.2.8.4 Impermeabilizações 

Toda a estrutura de concreto que esteja abaixo da cota 0.0 (nível do terreno), 

ou seja, que fique em contato com o solo DEVE SER IMPERMEABILIZADA. 
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Nas laterais e faces das vigas de baldrame deverá ser feita impermeabilização 

de superfície com emulsão asfáltica a base d'agua.  

Também será realizada impermeabilização em todo o piso dos sanitários, e nas 

paredes destes mesmos ambientes até a altura de 30 centímetros. 

O sistema de impermeabilização a ser utilizado deve garantir a estanqueidade 

das áreas, bem como o prolongamento da vida útil das estruturas. 

  A espessura deve ser conforme recomendação do fabricante do produto 

a ser utilizado. 

Antes de adquirir o produto a ser utilizado no sistema de impermeabilização, é 

necessário que se apresente o boletim técnico do mesmo ao departamento de 

planejamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo/SC para aprovação. 

 

3.2.9 Superestrutura 

3.2.9.1 Pilares 

Serão executadas pilares em concreto armado, ligando as vigas de baldrame 

as vigas da laje 01 e da laje 02, com resistência mínima de 25 MPa, sendo as 

dimensões e detalhamento das mesmas antados em projeto. 

Os pilares deverão ser perfeitamente prumados, sendo utilizada forma de 

madeira serrada com espessura de 2,50cm com 2 utilizações. 

 

3.2.9.2 Vigas da laje 01 e laje 02 

Serão executadas vigas da laje em concreto armado, com resistência mínima 

de 25 MPa, sendo as dimensões e detalhamento das mesmas antados em projeto. 

As vigas da laje 01 serão concretadas tipo invertidas, mantendo a laje ficar 

plana no pavimento térreo. As vigas da laje 02 serão concretadas tipo convencional  

praxe. 

As formas serão de madeira serrada, com espessura de 2,50cm, com duas 

utilizações. 

 

3.2.9.3 Laje 01 e laje 02 

Será executada laje tipo treliçada, com vigotes de concreto armado e treliçado, 

com preenchimento entre os mesmos com tavelas cerâmicas, sendo as dimensões 

da laje e tavelas anotadas em projeto. 
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Deverá ser feita a concretagem da mesma com concreto de resistência mínima 

de 25 MPa, com espessura variável anotada em projeto, com malhas de aço também 

anotadas em projeto. 

A laje deverá se escorada com linhas espaçadas no mínimo e 1,50m com 

escoras de madeira distanciadas a cada 1,00m com flecha central de 4cm. 

A laje deverá permanecer escorada por no mínimo 28 dias. 

 

3.3 PAREDES DE ALVENARIA 

3.3.1 Alvenaria de tijolos cerâmicos  

A alvenaria de vedação deverá ser executada em bloco cerâmico furado, 

11,5x14x24cm, obedecendo aos alinhamentos determinados no projeto, utilizando-se 

tijolos cozidos, de massa homogênea, coloração uniforme, planos e com arestas 

vivas. Para assentamento da alvenaria, será utilizada argamassa no traço de 1:2:8 

(cimento, cal hidratada e areia média). A cal hidratada poderá ser substituída por 

aditivo plastificante. As fiadas deverão ser perfeitamente niveladas, alinhadas e 

aprumadas. As juntas deverão conter espessura máxima de 1,5 cm e ser rebaixadas 

à ponta da colher para que o reboco adira perfeitamente. 

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à locação: 

• Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas 

dividindo a sobra da largura do bloco (em relação à largura da viga) para 

os dois lados. 

• Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas 

paredes externas alinhar pela face externa da viga. 

No fechamento dos vãos de estrutura, a alvenaria deverá ser executada à altura 

que permita o seu posterior encunhamento com tijolos maciços dispostos 

obliquamente. O serviço de encunhamento deverá ser executado após 5 dias da 

conclusão das alvenarias. 

 

3.3.2 Vergas e contravergas 

Sobre e sob o vão de janelas e sobre o vão das portas deverão ser colocadas 

vergas e/ou contravergas seguindo as disposições do concreto armado anteriormente 

citados neste memorial, que excederão a largura do vão em pelo menos 20 cm em 
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cada lado e terão altura de 19,0 cm, visando à prevenção de fissuras na alvenaria. 

Sempre que possível prolongar as vergas e contravergas até os pilares. 

 

3.4 DIVISÓRIAS DE GESSO 

Nos locais indicados no projeto arquitetônico, serão executadas divisórias de 

com chapas de gesso acartonado tipo dry wall, fixadas com estrutura metálica. As 

placas de gesso receberão acabamento de acordo com o indicado em projeto (tinta 

acrílica ou tinta epóxi). 

 

3.5 PISOS 

3.5.1 Lastro de brita 

Após a regularização, nivelamento e compactação do terreno, deverá ser 

executado um lastro apiloado de brita nº 02 com espessura de 5 cm. 

 

3.5.2 Lona plástica 

Em todos os pisos será aplicado lona plástica preta e=150 micra. 

 

3.5.3 Pisos internos e externos (concreto armado) 

Concreto utilizado deverá ser usinado com resistência característica do 

concreto à compressão aos 28 dias Fck de 20 Mpa, utilizando brita 0 e 01. O 

acabamento do concreto deverá seguir os níveis do projeto, deverá ser reguado e 

desempenado. Adicionar aditivo impermeabilizante na argamassa do concreto. 

Deverá ser executada uma junta de dilatação entre as duas vagas concretadas. 

Deverá ser utilizada tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-196, (3,11 kg/m²), 

diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45m e espaçamento da malha = 10 x 10 cm. A 

tela de aço deverá ficar 2,5 cm acima do lastro de brita, este espaçamento da malha 

deverá ser garantido através de espaçadores tipo “caranguejo”.  

 

3.6 REVESTIMENTOS 

3.6.1 Chapisco  

A aplicação de chapisco utilizará argamassa convencional preparada em obra, 

misturando-se cimento e areia manualmente. Toda alvenaria deverá ser revestida por 

chapisco, interno e externo, com traço 1:3 (cimento e areia). 
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Previamente à execução do chapisco, a base deverá ser umedecida para evitar 

o ressecamento da argamassa. Então, com a argamassa preparada conforme 

especificado, será aplicada vigorosamente na superfície, formando uma camada 

uniforme de espessura igual a 5mm. 

3.6.2 Emboço 

Decorridos 3 (três) dias da aplicação do chapisco, toda superfície chapiscada 

deverá receber também emboço. Deverão ser regularizados e desempenados a régua 

e desempenadeira, não sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de 

alinhamento das superfícies. Deve conter uma espessura de 25mm e aplicada 

somente após o endurecimento do chapisco já com as tubulações de instalações 

elétricas, hidráulicas e esgotos embutidas na alvenaria. Utilizar argamassa com traço 

1:2:8 (Cimento, cal e areia média) interno e externo. O emboço deverá ser executado 

de modo que garanta o esquadro da peça que está sendo emboçada. O acabamento 

do emboço deverá ser de modo que fique pronto para receber o fundo selador, para 

posterior aplicação da pintura. 

 

3.6.3 Revestimento laje de forro 

Após a concretagem e cura da laje de forro, a face inferior voltada para os 

ambientes internos deverá ser revestida com chapisco aplicado com rolo, e emboço 

(massa única) conforme os itens Chapisco  e Emboço deste memorial. 

 

3.6.4 Pintura  

Todas as superfícies de alvenaria emboçadas bem como as lajes de forro 

revestidas a serem pintadas deverão ser limpas e preparadas com fundo selador para 

corrigir as pequenas imperfeições. Deve ser eliminada toda poeira depositada nas 

superfícies a serem pintadas, tomando cuidado com o levantamento de pó durante os 

trabalhos de pintura até que a tinta seque inteiramente. As superfícies só poderão ser 

pintadas quando estiverem perfeitamente enxutas e seladas. Cada demão de tinta só 

poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo 

observar um intervalo mínimo de 24 horas.  

As paredes externas receberão tinta látex acrílica semi brilho em duas demãos, 

incluso fundo selador. 

As paredes internas receberão tinta látex acrílica semi brilho em duas demãos, 

ou tinta epóxi, de acordo com as especificações em projeto, incluso fundo selador. 
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A aplicação da tinta epóxi se dará após emassamento e fundo preparador.  

Nas divisórias de gesso acartonado deverá ser verificado se todas as juntas 

foram emassadas e encontram-se secas. Procede-se então ao lixamento, somente 

das áreas emassadas que são: as juntas de rebaixo, juntas de topo, juntas de contorno 

e cabeças dos parafusos, com lixas de grana 120 e 180 respectivamente, eliminando 

todas as rebarbas e todos os ressaltos ou ondulações salientes. Após a eliminação 

das saliências, procede-se ao emassamento com massa corrida a base de PVA.  

As paredes externas receberão pintura com tinta acrílica sobre o fundo selador 

(mínimo duas demãos). 

A construtora, antes da pintura, deverá requisitar ao fiscal informação sobre as 

cores. Deverão ser feitos testes de cor, para posterior aprovação pelo fiscal.  

Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme sem 

manchas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-

se escorrimento ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. Os 

respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta 

estiver fresca. Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, 

uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho. Só deverão ser aplicadas tintas de 

primeira linha de fabricação, de acordo com as especificações de projeto. 

 

3.6.5 Revestimento cerâmico paredes (placas 30x45 cm). 

Revestimento cerâmico, placa esmaltada extra, tamanho 45x45 cm, cor a 

definir, superfície acetinado, espessura até 8 mm, junta de assentamento entre 1 mm 

e 2mm, retificado, PEI V. O rejunte deverá ser em epóxi, cor a definir. 

O revestimento cerâmico nas paredes deverá ser aplicado em todas as paredes 

das áreas molhadas, até o teto, conforme indicado no projeto arquitetônico. Os 

ambientes que receberão revestimento cerâmico nas paredes são: banheiros, copa, 

DML e abrigo de resíduos. 

Os revestimentos cerâmicos das paredes devem ser colocados no sentido do 

piso para teto, calculando-se a altura das fiadas de modo a obter peças inteiras nas 

últimas de cima. A primeira fiada, mais próxima do piso, deve aguardar sua colocação 

para depois que o piso estiver devidamente pronto, quando então obter seu nível 

definitivo que permitirá o corte adequado dos revestimentos cerâmicos de paredes. 

As juntas devem ser de 2 mm de largura, colocando-se um espaçador entre as fiadas, 

formando a junta horizontal e afastando-se os revestimentos cerâmicos para formar a 
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junta vertical, sendo que o espaçador só deve ser retirado após a pega suficiente da 

argamassa de assentamento. Utilizar argamassa Colante AC II. O rejuntamento 

consiste no enchimento das juntas com uma pasta de cimento na tonalidade cinza 

claro, deve ser executado logo após a colocação do revestimento cerâmico. 

 

3.6.6 Piso porcelanato 

Utilizado em todas as áreas molhadas, conforme especificado no projeto 

arquitetônico. Deverá ser utilizado porcelanato retificado 45x45cm, PEI 5, cora definir, 

com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, coeficiente 

de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, antiderrapante, assentado com argamassa 

colante. 

Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor a definir, (com índice de 

absorção de água inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras 

uniforme, as quais poderão exceder a l,5 mm; 

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, 

limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do 

cimento e estabilizadas as possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la. 

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de 

elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o 

pavimento e o revestimento; e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do 

responsável técnico. 

Deixar as juntas entre peças observando sempre as indicações do fabricante; 

Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do 

seu assentamento; 

A pavimentação será convenientemente protegida com camada de areia, 

tábuas ou outro processo, durante a construção; 

Não  será  tolerado  o  assentamento  de  peças  rachadas,  emendadas,  com  

retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, 

durabilidade e resistência ou com quaisquer outros defeitos. 

 Caberá a Contratada minimizar ao máximo as variações de tamanho e 

tonalidade especificadas em relação às cores existentes buscando sua aproximação 

evitando assim caracterizar diferentes cores no piso. 
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3.6.7 Piso e rodapé vinílico  

O revestimento do piso de todos os ambientes não classificados como “área 

molhada” deverá ser vinílico, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

  Deverá ser utilizado  revestimento vinílico semiflexível com espessura de 

3,2mm, em placas, padrão liso, fixado com cola.  

Antes da instalação das placas deverá ser verificada  a regularidade do 

contrapiso, devendo este estar livre de imperfeições. 

O rodapé destas áreas também será vinílico, com 5cm de altura, fixado com 

cola. A instalação do rodapé deverá nivelado com o piso.    

 

 

3.6.8 Revestimento cerâmico paredes (placas 30x45 cm). 

Revestimento cerâmico, placa esmaltada extra, tamanho 45x45 cm, cor a 

definir, superfície acetinado, espessura até 8 mm, junta de assentamento entre 1 mm 

e 2mm, retificado, PEI V. O rejunte deverá ser em epóxi, cor a definir. 

O revestimento cerâmico nas paredes deverá ser aplicado em todas as paredes 

das áreas molhadas, até o teto, conforme indicado no projeto arquitetônico. Os 

ambientes que receberão revestimento cerâmico nas paredes são: banheiros, copa, 

DML e abrigo de resíduos. 

Os revestimentos cerâmicos das paredes devem ser colocados no sentido do 

piso para teto, calculando-se a altura das fiadas de modo a obter peças inteiras nas 

últimas de cima. A primeira fiada, mais próxima do piso, deve aguardar sua colocação 

para depois que o piso estiver devidamente pronto, quando então obter seu nível 

definitivo que permitirá o corte adequado dos revestimentos cerâmicos de paredes. 

As juntas devem ser de 2 mm de largura, colocando-se um espaçador entre as fiadas, 

formando a junta horizontal e afastando-se os revestimentos cerâmicos para formar a 

junta vertical, sendo que o espaçador só deve ser retirado após a pega suficiente da 

argamassa de assentamento. Utilizar argamassa Colante AC II. O rejuntamento 

consiste no enchimento das juntas com uma pasta de cimento na tonalidade cinza 

claro, deve ser executado logo após a colocação do revestimento cerâmico. 

 

3.7 ESQUADRIAS 

3.7.1 Janelas de alumínio 

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serão em alumínio anodizado 

natural e as portas de alumínio anodizado na cor natural, com locais, características, 
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dimensões, revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e 

portas). 

Os alumínios deverão ser anodizados, na cor natural, de acordo com as normas 

da ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodização será classe A18 (processo de 

oxidação anódico para proporcionar recobrimento de óxido pigmentado com 

espessura mínima de 18 micras), isento de defeitos. No caso de cortes após a 

anodização dos perfis, as superfícies sem anodização não poderão estar visíveis. 

As ligas de alumínio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, 

inércia química ou resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas 

em total conformidade com os especificados nos projetos de arquitetura. 

As serralherias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com 

liga de alumínio que apresentem as seguintes características: 

 

- Limite de resistência à tração: 120 a 154 MPa 

- Limite de escoamento: 63 a 119 MPa 

- Alongamento (50 mm): 18% a 10% 

- Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68. 

O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado pelas 

definições dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de alumínio 

que apresentem bom aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica. 

Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, 

limpos, perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas 

de laminação com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, 

atritos e/ou outros defeitos. 

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem 

esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas. As 

esquadrias não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de 

escassas dimensões. Haverá especial cuidado para que as armações não sofram 

distorções quando aparafusadas aos chumbadores. 

As barras e os perfis serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-

T5 e as roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, 

comandos, alças e demais acessórios deverão ser de primeira qualidade 

proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo 

tempo. 
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Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os 

levantamentos e medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, 

assentar as esquadrias nos vãos e locais indicados, observando prumo e nível das 

mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.Porta de madeira semi-oca 

As portas internas serão do tipo semi oca, com estrutura de eucalipto, lixada e 

pronta para receber pintura, sem imperfeições. Os marcos deverão ser de eucalipto 

ou de pinheiro, espessura de 3,5 cm (itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente e fechadura tipo alavanca em aço inox, com execução do furo) 

fornecimento e instalação. As portas receberão pintura de verniz brilhante em três 

demãos.  

Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos 

que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em 

relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação ao nível final do 

piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formão; 

Marcar a posição das dobradiças; Marcar, com auxílio do traçador de altura 

(graminho), a profundidade do corte para a instalação das dobradiças; Nas posições 

marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de formão bem afiado; 

Parafusar as dobradiças na folha de porta; Posicionar a folha de porta corretamente 

no vão, apoiá-la convenientemente e parafusar as dobradiças no batente. 

 Todas as ferragens das portas internas serão: dobradiças galvanizadas (3 

dobradiças por porta), fechaduras de cilindro com maçanetas tipo alavanca, todos os 

acessórios de primeira qualidade (marca de referência: FAMA, Yale, Lafonte ou 

similares). 

 

3.7.2 Portas de alumínio 

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as portas dos acessos externos 

secundários serão em alumínio anodizado natural, do tipo veneziana, com locais, 

características e dimensões indicados em projeto. 

A perfeita execução quanto a fixação, vedação, funcionamento e durabilidade 

das esquadrias, ficará a encargo da CONTRATADA, seguindo as especificações 

deste memorial e das normas: 

• Esquadrias para edificações (NBR-10821), 

• Penetração de água em janelas, fachadas cortina e portas externas em 

edificação – (NBR6486), 
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Nenhum material poderá ser aplicado/instalado/fixado sem a prévia análise do 

representante da CONTRATANTE e aprovação do mesmo. 

Os alumínios deverão ser anodizados, na cor natural, de acordo com as normas 

da ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodização será classe A18 (processo de 

oxidação anódico para proporcionar recobrimento de óxido pigmentado com 

espessura mínima de 18 micras), isento de defeitos. No caso de cortes após a 

anodização dos perfis, as superfícies sem anodização não poderão estar visíveis. 

O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado pelas 

definições dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de alumínio 

que apresentem bom aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica. 

A execução será esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas 

nas peças e nos encontros dos montantes verticais e horizontais. Terá vedação 

perfeita contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento será 

imediatamente corrigido. 

  Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, 

limpos, perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas 

de laminação com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, 

sinais de oxidação atritos e/ou outros defeitos.  

Os quadros serão perfeitamente esquadriados. As esquadrias não serão jamais 

forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensões. Haverá 

especial cuidado para que as armações não sofram distorções quando aparafusadas 

aos chumbadores. 

As barras e os perfis serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-

T5 e as roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, 

comandos, alças e demais acessórios deverão ser de primeira qualidade 

proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo 

tempo. 

Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os 

levantamentos e medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, 

assentar as esquadrias nos vãos e locais indicados, observando prumo e nível das 

mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento. 

Todas as esquadrias fornecidas à obra deverão ter embalagem de proteção em 

papel crepe, serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as peças 
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e manuseadas com o maior cuidado, uma vez que não serão aceitas esquadrias com 

arranhões, vestígios de pancadas ou pressões etc. 

A retirada da embalagem de proteção só será efetuada no momento da 

colocação da esquadria.  

As portas possuirão espelho externo e interno com maçaneta tipo alavanca e 

fechadura com chave.  

 

3.7.3 Peitoris  

O peitoril de todas as janelas será em granito, cor cinza andorinha e espessura 

de 2cm, conforme consta no projeto arquitetônico. Todos os peitoris deverão ser 

executados junto aos vãos das esquadrias para lhes dar acabamentos e proteções de 

umidades. As partes inferiores externas dos peitoris deverão ter declividade para o 

devido escoamento de águas pluviais. 

 

3.7.4 Soleiras 

As soleiras de todas as portas que dão acesso ao exterior (excluindo-se as 

portas dos abrigos de resíduos) deverão ter soleiras em granito, cor cinza andorinha 

e espessura de 2cm, conforme consta no projeto arquitetônico.  

 

3.7.5 Louças e metais 

Nos banheiros, os vasos sanitários deverão ser de cerâmica na cor branca.. As 

peças devem ser bem cozidas, sem deformações e fendas, duras, resistentes e 

impermeáveis; o esmalte deverá ser homogêneo, sem manchas, depressões, 

granulações ou fendilhamentos.  

Os vasos terão assento e tampo plástico. Os lavatórios deverão ser de 

cerâmica na cor branca, modelo suspenso, e os metais e acessórios de metal cromado 

(torneiras, válvulas, flexíveis e kit com saboneteira, toalheiros e papeleira). Os 

aparelhos não poderão ter trincas ou defeitos de fabricação. No banheiro para 

pessoas com deficiência - PCD deverão ser colocadas as barras de apoio em aço 

inox, conforme mostrado em projeto. 

Todos os aparelhos serão instalados com os suportes necessários, não se 

admitindo improvisações. Os aparelhos serão fixados por meio de parafusos 

apropriados, não se permitindo o uso de argamassa de cimento. A fixação dos vasos 
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e lavatórios deve ser feita conforme recomendações existentes nos catálogos dos 

fabricantes, usando todos os acessórios indicados pelos mesmos. 

Deverá ser instalado os acessórios: porta toalha, saboneteira e papeleira no 

nos banheiros. 

  As louças deverão seguir as especificações:  

• Sifão regulável de 1” para ½" bitola 

• Sifão simples para pias e cubas 

• Válvula de escoamento cromada com ladrão 

• Válvula de descarga cromada, 1 1/2” 

• Tubo de ligação para bacia, cromado 

• Acabamento para válvulas de descargas em metal cromado, 

• Tubo de ligação cromado flexível 

• Torneira de parede para uso geral com arejador, modelo alavanca. 

• Torneira de mesa (nos lavatórios), com fechamento automático com 

temporizador, modelo de pressão (pressmatic), com arejador, cromada. 

• Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 38 mm, 

comprimento 80cm. 

• Barra de apoio em “L”, em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 30 mm, 

comprimento: 60x40cm. 

• Os aparelhos sanitários deverão seguir as especificações:  

• Lavatório pequeno 46x35cm com coluna suspensa, cor branco. 

• Tanque de louça branca, cantos arredondados, com estrias profundas; 535mm 

de largura e 510mm de comprimento, coluna suspensa. 

• Bacia sanitária convencional, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedações, 

conexões de entrada e demais acessórios cromados 

• Chuveiro elétrico,  tensão 220V,  potência 5.400W, fabricados em termoplástico  

resistente, Sifão para lavatórios de coluna suspensa: 

• Os registros de gaveta serão especificados para cada caso particular, 

considerada a pressão de serviços projetada, conforme indicação dos projetos. 

• As válvulas de retenção serão inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com 

vedação de metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de 

ferro, vedação de borracha ou bronze. 

 



29 

3.8 COBERTURA 

Será executada cobertura com tesoura inteira e trama de angelim composta 

por ripas, caibros e terças de modo que a estrutura comporte todas as solicitações de 

projeto, inclusive o telhamento. 

O telhamento será feito com telha metálica, termoacústica (tipo sanduíche) 

30mm, incluso cumeeiras. O telhamento deverá estar alinhado, devidamente fixado, 

respeitando as inclinações do projeto e sem qualquer tipo de infiltração. 

 

3.8.1 Policarbonato 

A cobertura das duas portas principais (acesso à recepção e acesso à sala de 

reuniões) será em estrutura metálica com telha de policarbonato alveolar branco 

leitosos 10mm. A estrutura metálica será tubular com perfis de 5x10cm.  

Todas as peças metálicas devem ser instaladas de forma a apresentarem 

perfeito esquadro, estabilidade e concordância com o projeto arquitetônico. As peças 

não poderão apresentar qualquer defeito (arranhões, amassados, manchas, etc…), 

cabendo a CONTRATADA tomar todos os cuidados necessários. A estrutura deverá 

formar um pórtico homogêneo, sem aberturas ou buracos. 

A direção dos alvéolos será longitudinal (no mesmo sentido da passarela), e 

terá a inclinação de 1% conforme consta em projeto. Para que a água não acumule 

entre as terças, deverão ser adotados espaçadores plásticos ou de borracha, entre o 

policarbonato e a terça metálica, conforme apresentado no projeto. 

Deverão ser instalados perfis de alumínio tipo “U” para acabamento nas 

extremidades do policarbonato, selados de forma a evitar a entrada de água e poeira 

para dentro dos alvéolos. Deverá ser instalado um perfil tipo pingadeira na 

extremidade onde a água irá cair, também vedando os alvéolos tal qual as outras 

cantoneiras do projeto, conforme a imagem a seguir: 
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Figura 1 - Cantoneira do policarbonato com pingadeira 

 

A cobertura deverá contemplar todos os perfis e materiais necessários para seu 

perfeito funcionamento, a cor dos perfis deverá ser natural e aprovada pela 

CONTRATANTE antes da instalação. 

 

3.8.2 Instalações pluviais 

As calhas e rufos serão em chapa de aço galvanizado nº 24, a calha deverá ter 

inclinação mínima de 1%,e os rufos deverão acompanhar a inclinação do telhado. As 

calhas e rufos deverão ser colocados de modo que garanta o perfeito escoamento das 

águas pluvias da cobertura, não ocasionando em hipótese alguma infiltração ou 

armazenamento de águas pluviais.  

A drenagem será feita através de tubos de PVC 100 mm direcionando para as 

caixas de areia. Os tubos de queda pluvial deverão estar embutidos nas mochetas, 

conforme especificado no projeto arquitetônico e projeto de instalações 

hidrossanitárias.  

 

• Condições Gerais: 

Só poderão ser aplicados telhas e acessórios de fabricantes que tenham o 

certificado de qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda 

as normas da ABNT, no que couber. 

Os  serviços  a  serem  executados,  bem  como,  os  materiais  empregados  

nas  obras deverão obedecer às normas pertinentes da A.B.N.T – NR-18 – SECÇÃO 

18.18 – (SERVIÇOS EM TELHADOS). 

Será obedecido rigorosamente às prescrições do fabricante no que diz respeito 

aos cuidados com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimentos 
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laterais, longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios 

conforme recomendações do fabricante. 

Deverão ser obedecidas as indicações do fabricante no que diz respeito aos 

cuidados a serem  tomados  durante  o  manuseio,  transporte  das  peças  até  sua  

colocação,  sentido  de montagem, corte de cantos, furação, fixação, vão livre máximo, 

etc. 

 

3.9 INSTALAÇÕES 

3.9.1 Elétrica 

A execução das instalações elétricas deverá seguir rigorosamente o projeto, 

detalhes e especificações bem como as normas atinentes ao mesmo (NBR5410) e a 

concessionária de energia elétrica (Celesc).  

O padrão deverá ser executado subterrâneo. Todas as instalações elétricas 

serão executadas com bom acabamento, com todos os condutores, condutos e 

equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às 

estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e 

eletricamente satisfatório e de boa aparência. 

A execução das instalações deverá preencher satisfatoriamente as condições 

de utilização, eficiência, durabilidade e segurança. 

As instalações deverão ser executadas por profissionais devidamente 

habilitados, os quais ficarão responsáveis pelo perfeito funcionamento das mesmas. 

Poderão ser consideradas terminadas, quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento e ligadas à rede de energia. 

Não deverão ser feitas emendas de condutores dentro dos eletrodutos e 

canaletas, devendo as mesmas serem executadas nas caixas. Nos condutores de 

secção maior ou igual a 10mm² somente serão permitidas emendas e ligações, 

através de conectores apropriados. 

Todos os quadros elétricos deverão ser aterrados. Os condutores deverão ser 

instalados de forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis com sua 

resistência ou com a do isolamento ou a do revestimento. Os fios poderão ser ligados 

diretamente aos bornes por meio de pressão de parafuso. 

Os condutores correrão por eletrodutos embutidos e aparentes de PVC. As 

caixas, poderão ser plásticas desde que as “linguetas” de fixação dos espelhos sejam 

metálicos. A partir do quadro de distribuição seguem os eletrodutos conforme 
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especificado no projeto. Os eletrodutos que não estiverem embutidos nas paredes 

passarão acima da laje de cobertura, no espaço designado como “área técnica” afim 

de facilitar eventual manutenção, não precisando ser embutidos na mesma. 

A bitola dos eletrodutos deverão ser compatíveis com a quantidade de fios que 

comportarem, sendo no mínimo 3/4”. 

As instalações elétricas somente serão aceitas depois de testadas e aprovadas 

pela fiscalização. 

No projeto de instalações elétricas foram definidos a distribuição geral das 

luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. 

O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão 

operada pela concessionária local em 220V. 

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais 

residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas 

no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia (tubulares de 

fluorescentes). 

 

3.9.2 Hidráulica 

Para o sistema de abastecimento de água potável foi considerado um sistema 

indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos 

pontos de consumo, ficando armazenada em reservatório, que tem por finalidade 

principal de garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do 

abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos 

e tubulações da rede predial.  

O hidrômetro deverá ser instalado em local adequado, na testada do imóvel e 

deve ficar abrigado em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto, conforme 

especificações da concessionária local de água e esgoto. A partir do hidrômetro, 

haverá uma tubulação de 25 mm, em PVC Rígido, para abastecer o reservatório. Deve 

haver livre acesso do pessoal da concessionária ao hidrômetro de consumo. 

A água da concessionária, após passar pelo hidrômetro da edificação, 

abastecerá diretamente o reservatório instalado em local especificado em projeto, com 

capacidade para 500 litros. A partir do reservatório, a água segue pela coluna de 

distribuição predial para a edificação, como consta nos desenhos do projeto e 

abastecerá unicamente os lavatórios, chuveiros, bebedouro e tanque de lavar roupas. 
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As instalações hidráulicas deverão ser executadas conforme as determinações 

da NBR 5626 - Instalação predial de água fria e seguir as especificações determinadas 

em projeto. 

A tubulação de água fria será do tipo PVC. 

 

3.9.3 Sanitária 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual 

que consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um 

desconector, conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – 

Projeto e execução.  

As caixas de inspeção deverão ser localizadas na área externa fora da calçada 

do entorno. 

Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido.  

A destinação final do sistema de esgoto sanitário será feita no sistema 

projetado de tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro. 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de 

esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através 

de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 

1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm e 1% para 

tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 mm.  

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, 

compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum 

dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo 

de vala possua material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e 

compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser 

instalada. Após instalação e verificação do caimento os tubos deverão receber 

camada de areia com recobrimento mínimo de 20 cm. Em áreas sujeitas a tráfego de 

veículos aplicar camada de 10 cm de concreto para proteção da tubulação. Após 

recobrimento dos tubos, a vala poderá ser recoberta com solo normal.  

A execução dos sistemas de tratamento de esgoto seguirá as disposições 

apresentadas pelas ABNT NBR 7229 - Projeto, construção e operação de sistemas 

de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 - Tanques Sépticos - Unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e 

operação.  
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Na execução das tubulações de PVC, as partes soldadas deverão ser limpas 

com solução limpadora própria para este fim. As juntas dos tubos de PVC serão 

executadas com os devidos cuidados para se evitar a penetração de cola no seu 

interior ou o enrolamento das juntas de borracha, quando for o caso. Os tubos de 

ponta e bolsa deverão ser assentes com as bolsas voltadas para montante, isto, no 

sentido contrário ao escoamento. Durante a construção até a montagem dos 

aparelhos, todas as extremidades livres das tubulações serão vedadas com plugs ou 

caps, não se admitindo o uso de papel ou buchas de madeira. 

As caixas de inspeção deverão ter as dimensões conforme o projeto sanitário; 

serão de concreto armado pré-moldado ou alvenaria massa única e tampa de concreto 

que lhes assegure perfeita vedação, e que ao mesmo tempo sejam facilmente 

removíveis para permitir a inspeção e limpezas periódicas. O fundo das caixas deverá 

assegurar rápido escoamento e evitar formação de depósito. 

O tratamento final dos efluentes será através de tanque séptico, filtro anaeróbio 

e sumidouro conforme projeto aprovado. 

 

3.9.4 Sistemas de proteção contra incêndio 

Serão executados, conforme especificações constantes em projeto, os 

seguintes sistemas de proteção contra incêndio: 

• Extintores de incêndio: em todas as áreas da edificação os extintores deverão 

atender a cada tipo de classe de fogo. A locação e instalação dos extintores 

deverá ser executada rigorosamente conforme disposto em projeto. 

• Iluminação de emergência: será adotado o sistema de iluminação por blocos 

autônomos, com autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, 

conforme detalhes indicados em projeto. 
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3.10 ACESSIBILIDADE 

Deverá atender as disposições da NBR 9050/2015 e os projetos apresentados. 

 
3.10.1 Piso tátil em placas de concreto 

Figura 2 - Piso tátil direcional 

             

 

 

Fornecimento e instalação de piso tátil em concreto, alerta e / ou direcional 400 

x 400 mm. Este serviço compreende o fornecimento e instalação de piso tátil em 

concreto, composto por placas de concreto 400 x 400 mm, espessura total de 20 mm 

(placa + relevo), antiderrapante, na cor vermelha.  

A aplicação deverá ser feita sobre lastro de concreto, com argamassa de 

cimento e areia 1:3. Deverão ser previstas juntas de 1 a 2 mm entre as placas. Quando 

da execução da calçada onde será aplicado o piso tátil, deverá ser deixado um rebaixo 

de 6 cm, em largura suficiente para o encaixe das placas. As placas deverão ficar 

perfeitamente niveladas com o piso circundante. 

O fornecimento e instalação dos pisos táteis deverão obedecer aos critérios 

estabelecidos da ABNT NBR 16537, bem como da ABNT NBR 9050:2015. 

 

4 ACABAMENTOS 

Todos os materiais utilizados nos acabamentos, sem exceção, deverão passar 

por aprovação da fiscalização do departamento de planejamento da Prefeitura 

Municipal de Fraiburgo antes da aquisição. São exemplos de materiais de 

acabamento: piso cerâmico e tintas, louças, metais e acessórios. Ficando sujeito a 

recusa pela não apresentação. 

 

5 DA LIMPEZA GERAL 

Tudo o que a Empreiteira edificou ou instalou, deverá ser entregue 

perfeitamente limpo constituindo isso à denominação limpeza geral. 

Figura 3 - Piso tátil alerta 
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O local da obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza; 

compreende esta, a remoção de qualquer entulho, detrito e material proveniente da 

obra. 

 

6 CONSIDERAÇÕES 

Deverão ser executados todos os pequenos serviços decorrentes da instalação 

tais como abertura e fechamento de rasgos ou passagens, pequenas demolições, 

pintura das áreas danificadas e ou afetadas, remoção de entulho e limpeza geral, além 

das proteções indispensáveis a execução dos serviços. 

Toda e qualquer dúvida quanto à execução da obra deverá ser dirimida por 

escrito com o autor do projeto e/ou fiscalização da obra, sempre tendo como base o 

auxílio das normas referidas anteriormente. 

As recomendações apresentadas objetivam orientar a execução do projeto, no 

sentido de estabelecer uma instalação funcional e segura. Não implicam, todavia, em 

qualquer responsabilidade do projetista com relação à qualidade da instalação 

executada por terceiros em discordância com as normas aplicáveis. 

 

7 MEDIÇÕES 

A empresa executora realizará uma medição preliminar dos serviços 

executados durante o mês, e o fiscal designado pela Contratante realizará a 

conferência dos serviços executados, e emitirá um laudo de medição parcial (de 

acordo com o andamento da obra) e um laudo de medição global contendo em ambos 

os laudos o percentual referente ao pagamento de cada item. 

As medições só serão efetuadas MEDIANTE a apresentação dos diários de 

obra (no padrão exigido pelo município, inclusive com fotografias), a falta deste 

documento implicará do NÃO PAGAMENTO dos serviços executados, uma vez que 

os diários de obra são documentos legais e contemplam todo o histórico da obra. 

 

8 DO DIÁRIO DE OBRA 

O Diário de Obra deverá seguir o modelo abaixo. NÃO SERÃO ACEITOS 

DIÁRIOS DE OBRA SEM FOTOS EM ANEXO, REFERENTE AO DIA TRABALHADO. 

O arquivo em Excel do diário de obra será disponibilizado após a homologação da 

empresa vencedora do certame. 
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Modelo de diário de obra 

 

 

9 DA FISCALIZAÇÃO 

A partir da emissão da ordem de serviço o responsável técnico designado para 

FISCALIZAR o referido serviço emitirá Anotação ou Registro de Responsabilidade 

Técnica – ART/RRT de fiscalização do presente objeto e realizará vistorias, pareceres 

técnicos, medições, aceitação ou rejeição dos materiais e serviços prestados, entre 

outros atributos competentes à fiscalização. A ação fiscalizadora será exercida de 

modo sistemático e permanente, de forma a fazer cumprir rigorosamente, os prazos, 

condições e qualificações constantes do contrato ou, se for o caso, da licitação e do 

presente Memorial Descritivo. Em função das atribuições e da autoridade, por este 

Memorial Descritivo e pelas demais Leis vigentes, conferidas aos membros da 

Fiscalização, deverão estes ser sempre cercados do devido respeito pessoal por parte 
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de qualquer elemento da Empreiteira que com aqueles venha a ter contato ou relações 

de modo direto ou indireto. 

 

10 RECEBIMENTO 

Para recebimento da obra em questão o fiscal realizará a última medição e 

procederá com o recebimento provisório e definitivo. O recebimento definitivo será 

emitido depois de decorridos no mínimo 15 dias do recebimento provisório. 

O recebimento provisório só será efetuado após a baixa de ART/RRT de 

execução por conclusão da obra perante o órgão competente (CREA ou CAU). 

A CONTRATADA deverá apresentar a certidão negativa de débitos CND do 

INSS. 

O alvará de Habite-se (Municipal e do Corpo de Bombeiros) deverá ser 

providenciado pela empresa executora. 

 

10.1 EXIGÊNCIAS 

a) Em hipótese alguma poderá ser alegado como justificativa ou defesa, por 

qualquer elemento da empresa selecionada para a execução da obra e doravante 

denominada EMPREITEIRA, desconhecimentos, incompreensão, dúvidas ou 

esquecimentos das cláusulas e condições, no seu todo ou em partes, deste 

MEMORIAL DESCRITIVO e do CONTRATO, bem como todo o contido nos Projetos, 

nas Normas, Especificações e Métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e nas outras disposições citadas ou não neste Memorial Descritivo e 

estabelecidas para a execução, fiscalização, faturamento e processamento das obras 

da administração, notadamente no que se refira ou se enquadre na construção, objeto 

deste instrumento. 

b) A Empreiteira fica obrigada a dar o andamento conveniente aos serviços, de 

modo que venham a ser CUMPRIDOS RIGOROSAMENTE DENTRO DOS PRAZOS 

ESTABELECIDOS; 

c) A Empreiteira deverá estabelecer um programa ou plano de execução dos 

trabalhos para melhor cumprimento das obrigações assumidas. 

d) A Empreiteira cumprirá o contrato empregando o material rigorosamente 

enquadrado nas especificações estabelecidas, correndo às suas expensas e sem 

direito a qualquer indenização de prazo, não só a demolição e consequente 

reconstituição de qualquer obra ou instalações realizadas inadequadamente como, 
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ainda, se for o caso, a retirada e consequente substituição do material inadequado ou 

de má qualidade. 

e) A Empreiteira aceitará integralmente todos os métodos e processos de 

inspeção, verificação, controle, ensaio tecnológico e medição adotada pela 

fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO em todo e qualquer 

serviço referente à obra a qualquer tempo da execução do objeto; 

f) A Empreiteira facilitará ao fiscal, espontaneamente de todas as formas, o 

cabal desempenho das suas funções e tarefas e acatar de modo imediato, preciso e 

absoluto, as suas determinações, dentro deste Memorial Descritivo, do Contrato e, 

nos casos omissos ou imprevistos, dentro das normas da boa técnica, a critério da 

própria administração; 

g) Ficam reservados à fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FRAIBURGO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso peculiar, 

duvidoso, omisso ou não previsto no contrato, neste Memorial Descritivo, no Projeto 

e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha se relacionar, direta 

ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos. 

h) A existência e a atuação da Fiscalização pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FRAIBURGO em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

Empreiteira no que concerne as obras e suas implicações próximas ou remotas, 

sempre de conformidade com o Contrato, o Memorial Descritivo, as leis ou os 

regulamentos. Uma vez que o código anotado na ART/RRT referente à fiscalização 

não se confunde, nem substitui o da execução. 

i) A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO poderá exigir de pleno direito, 

que sejam adotadas, pela Empreiteira, normas especiais ou suplementares de 

trabalho não previstos neste Memorial Descritivo mas necessários, a seu juízo, à 

segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. Essas novas normas ficarão 

sendo, automaticamente, parte integrante deste Memorial Descritivo. 

j) No local da obra deve haver um responsável legal por ela, e na sua ausência, 

um seu preposto, com plenos poderes para representar a Empreiteira junto à 

administração. A indicação desse preposto deverá ser previamente aprovada pelo 

fiscal. 

k) É obrigatória a presença real e constante no canteiro de obras, do Mestre 

Geral, durante toda a execução da obra, seja qual for o estado e desde que 
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necessário, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO dos 

Engenheiros Responsáveis pela obra. 

l) Os Engenheiros Responsáveis pela obra, auxiliados pelo Mestre Geral, 

deverão dirigir e orientar a execução de todos os serviços de forma intensa, rigorosa 

e eficaz, a fim de atender plenamente ao Contrato, ao Projeto, às Especificações 

repassadas neste Memorial Descritivo. 

m) Todas as ordens dadas pelo fiscal da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FRAIBURGO aos Engenheiros Responsáveis pela obra serão consideradas como se 

fossem dirigidas diretamente à Empreiteira; por outro lado, todo e qualquer ato 

efetuado ou disposição tomada pelos referidos Engenheiros, ou ainda, omissão de 

responsabilidade dos mesmos, serão considerados para todo e qualquer efeito como 

tendo sido da Empreiteira. 

n) Os Engenheiros Responsáveis pela obra e o Mestre Geral, cada qual no seu 

âmbito, deverão estar sempre em condições de atender ao fiscal da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FRAIBURGO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações 

sobre o andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas 

tarefas e tudo o mais que ao fiscal da PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO 

reputar necessário ou útil e que se refira direta ou indiretamente à obra e suas 

implicações. 

o) O quadro de pessoal da Empreiteira empregado na obra deverá ser 

constituído por elementos competentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja a 

sua função, cargo ou atividade. 

 

11 DAS TAXAS E LICENÇAS 

O pagamento de licenças, taxas, impostos, multas e demais contribuições 

fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso 

incluídos os seguros e encargos sociais, são de inteira e exclusiva responsabilidade 

da Empreiteira. 

 

12 DOS PRAZOS 

O prazo para a execução do presente objeto é de 08 meses (cento e oitenta 

dias). 

 O PRAZO DA OBRA É IMPRORROGÁVEL, salvo os motivos de força maior, 

independente da vontade da Empreiteira. Os motivos de força maior que possam 



41 

justificar suspensão da contagem do prazo, somente serão considerados pelo fiscal 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO quando apresentados na ocasião das 

ocorrências anormais. 

 Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem 

de prazo baseado em atos ou fatos não aceitos pelo fiscal da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FRAIBURGO nas épocas próprias. 

 Todo trabalho noturno não programado inicialmente, mas consequente do 

atraso do cronograma será considerado, para efeito de faturamento, como executado 

nos horários normais de trabalho, correndo por conta exclusiva da Empreiteira, os 

acréscimos das despesas e eventuais prejuízos. 

 Caberá em qualquer caso à Empreiteira solicitar permissão às autoridades 

competentes para a realização de trabalhos noturnos ou em horários especiais; 

 O horário e a execução de trabalhos noturnos deverão ter em qualquer caso, 

anuência prévia do fiscal; 

 Antes de qualquer operação referente à obra deverão estar reunidos e 

organizados, em perfeita ordem no local de trabalho os meios (pessoal, materiais, 

equipamentos, acessórios, utensílios, ferramentas e reservas), necessários e 

suficientes para garantir a boa execução de qualquer serviço e a continuidade, a fim 

de que uma vez iniciado, possa prosseguir até sua conclusão, dentro da melhor 

técnica e sem interrupção. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO terá plena autoridade para 

suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, 

sempre que o julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, ou outros. 

A Empreiteira não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado 

pelo fiscal, salvo os eventuais de emergência, necessários à estabilidade ou 

segurança da obra ou de edificações próximas e segurança do pessoal encarregado 

da obra, ou do funcionamento normal de serviços públicos essenciais, a critério, 

quando possível “a priori”, do fiscal. 

As relações entre o fiscal da PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO e a 

Empreiteira se revestirão sempre, na forma de correspondência oficial, através de 

ofícios, memorandos ou e-mail, respectivamente protocolados e com recibo de 

recepção, cujas cópias autenticadas por ambas as partes, se for o caso, constituirão 

peças integrantes do processo de obra ou instalações. 
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Sempre que a natureza do assunto contido no memorando ou ofício envolver 

matéria relevante e se verificar o caso da recusa da Empreiteira em tomar ciência ou 

conhecimento da comunicação, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO 

tomará as providências cabíveis em cada caso. 

 

13 DOS PROJETOS 

As obras devem obedecer rigorosamente às plantas gráficas, detalhamento e 

memoriais descritivos dos projetos e aquelas que a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FRAIBURGO venha a fornecer. Assim sendo, não é admitida a hipótese (a qual a 

Empreiteira desde já renúncia) de execução da obra sem a rigorosa fidelidade neste 

item. 

A Empreiteira deverá manter no canteiro de obras, em bom estado, tantos jogos 

de plantas quantos forem necessários para os serviços da obra. AS PRANCHAS DOS 

PROJETOS NA OBRA DEVERÃO SEMPRE ESTAR CARIMBADAS/APROVADAS 

PELOS ORGÃOS COMPETENTES. 

Em caso de divergências entre elementos do processo (projetos, memorial, 

planilhas e etc.) deverá a Empreiteira comunicá-los ao fiscal da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FRAIBURGO que providenciará as correções necessárias. 

Todos os aspectos particulares dos projetos, os omissos e os de obras 

complementares não considerados nos projetos, serão em ocasião oportuna, 

especificados e detalhados pelo autor do projeto em conjunto com o fiscal. Deverão 

ser obrigatoriamente executados, desde que sejam necessários à complementação 

técnica dos projetos. 

A empresa executora deverá apresentar o projeto as built (como construído) 

com a devida ART/RRT. Todas as mudanças necessárias para um melhor 

desempenho da edificação deverão ser autorizadas através de correspondência oficial 

pelo fiscal da administração. 
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14 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Todos os materiais, equipamentos e demais instrumentos de serviços, deverão 

ser transportados pelo contratado para atender as necessidades de execução das 

obras de acordo com imposição natural do porte e projeto específico. 

O transporte dos equipamentos à obra bem como sua remoção para eventuais 

consertos, ou remoção definitiva da obra ocorrerá por conta e risco da Empreiteira. 
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Michelle Ribeiro 

Arquiteta e Urbanista 

CAU A60759-2 

 

 

   

 

Fraiburgo/SC, 25 de janeiro de 2019. 



MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

OBRA:

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

992874 - UBS MACIEIRA

Rua Gala

ITEM SERVIÇO PESO VALOR MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,98% R$ 49.393,88 100,00%

R$ 49.393,88

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS DE
CONCRETO

9,73% R$ 120.693,74 100,00%

R$ 120.693,74

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

3 VIGA BALDRAME 3,85% R$ 47.792,88 20,00%

R$ 9.558,58

80,00%

R$ 38.234,30

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

4 SUPERESTRUTURA - PILARES DE
CONCRETO

3,12% R$ 38.687,88 0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 38.687,88

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

5 SUPERESTRUTURA - VIGAS - NÍVEL
DA LAJE 01

4,18% R$ 51.828,90 0,00%

R$ 0,00

80,00%

R$ 41.463,12

20,00%

R$ 10.365,78

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

6 SUPERESTRUTURA - LAJE 01 5,08% R$ 63.040,92 0,00%

R$ 0,00

80,00%

R$ 50.432,74

20,00%

R$ 12.608,18

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

7 SUPERESTRUTURA - VIGAS - NÍVEL
DA LAJE 02

0,65% R$ 8.118,56 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 8.118,56

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00
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ITEM SERVIÇO PESO VALOR MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

8 SUPERESTRUTURA - LAJE 02 0,56% R$ 6.933,11 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 6.933,11

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

9 SUPERESTRUTURA - ABRIGO
COMPRESSOR

0,10% R$ 1.240,31 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 1.240,31

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

10 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
(PAREDES, PLATIBANDAS)

15,79% R$ 195.814,27 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

80,00%

R$ 156.651,42

20,00%

R$ 39.162,85

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

11 COBERTURA 11,84% R$ 146.773,31 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

20,00%

R$ 29.354,66

80,00%

R$ 117.418,65

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

12 REVESTIMENTOS 10,53% R$ 130.514,71 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

40,00%

R$ 52.205,88

60,00%

R$ 78.308,83

0,00%

R$ 0,00

13 FECHAMENTO EM GESSO
ACARTONADO

0,94% R$ 11.604,91 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 11.604,91

0,00%

R$ 0,00

14 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,55% R$ 6.822,51 0,00%

R$ 0,00

40,00%

R$ 2.729,00

60,00%

R$ 4.093,51

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

15 PISOS INTERNOS 2,54% R$ 31.544,53 0,00%

R$ 0,00

60,00%

R$ 18.926,72

40,00%

R$ 12.617,81

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

16 REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS 4,57% R$ 56.709,22 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

20,00%

R$ 11.341,84

80,00%

R$ 45.367,38

0,00%

R$ 0,00

17 PISOS EXTERNOS 2,17% R$ 26.936,11 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 26.936,11

0,00%

R$ 0,00

18 ESQUADRIAS 9,00% R$ 111.551,95 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 111.551,95
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ITEM SERVIÇO PESO VALOR MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

19 LOUÇAS E METAIS 2,28% R$ 28.291,74 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

30,00%

R$ 8.487,52

70,00%

R$ 19.804,22

20 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 0,62% R$ 7.673,64 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

30,00%

R$ 2.302,09

70,00%

R$ 5.371,55

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

21 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 1,54% R$ 19.147,44 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

30,00%

R$ 5.744,23

70,00%

R$ 13.403,21

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

22 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,78% R$ 9.682,15 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

30,00%

R$ 2.904,65

70,00%

R$ 6.777,50

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

23 INSTALACÕES ELÉTRICAS 3,74% R$ 46.359,56 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

40,00%

R$ 18.543,82

20,00%

R$ 9.271,91

40,00%

R$ 18.543,83

24 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 1,18% R$ 14.582,41 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

40,00%

R$ 5.832,96

20,00%

R$ 2.916,48

40,00%

R$ 5.832,97

25 PREVENTIVO DE INCÊNDIO 0,37% R$ 4.527,83 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

40,00%

R$ 1.811,13

20,00%

R$ 905,57

40,00%

R$ 1.811,13

26 SERVIÇOS FINAIS 0,30% R$ 3.703,98 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 3.703,98

TOTAL SIMPLES 100,00% R$
1.239.970,45

14,49%

R$ 179.646,20

15,36%

R$ 190.473,76

19,74%

R$ 244.760,89

22,58%

R$ 280.042,81

14,82%

R$ 183.798,71

13,00%

R$ 161.248,08

TOTAL
ACUMULADO

14,49%

R$ 179.646,20

29,85%

R$ 370.119,96

49,59%

R$ 614.880,85

72,17%

R$ 894.923,66

87,00%

R$
1.078.722,37

100,00%

R$
1.239.970,45
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Agente Promotor Número do Contrato .

RECURSOS PRÓPRIOS .

Empreendimento .

.

Localização Programa .

Fraiburgo - SC . VERSÃO 1.18 (Dez/2015)

TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO
1º QUARTIL 

(MÍNIMO)
3º QUARTIL 
(MÁXIMO)

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,00% OK 3,00% 5,50%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,80% OK 0,80% 1,00%
3 RISCO R 1,27% OK 0,97% 1,27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,39% OK 0,59% 1,39%
5 LUCRO L 7,40% OK 6,16% 8,96%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 5,65% OK 3,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

2,00% 100,00% 6.4 ISS ISS 2,00% OK 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

 

Responsável Técnico pela Composição do BDI

Nome: ROBERTA GONÇALVES Nome:
Registro: 153.405-7 Cargo:

ART/RRT: CPF:

Declaração do Tomador dos Recursos:

        Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do 
ISS é de 2% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do 
orçamento.

07/02/2019
Data

Responsável indicado pelo Tomador

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

BDI 22,42%
OK!

 

Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a 
administração pública.

 
Alíquota 

ISS:
Base de 
cálculo:

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 de 20,34% a 25,00%

UBS MACIEIRA

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Edifícios

Mão-de-obra desonerada


