
Preço Unitário Material/UN R$ Serviço/UN R$ Material R$ Serviço R$ Total

1 968,13 205,50 1.173,63

1.1 M2 3,00 391,21 322,71 68,50 968,13 205,50 1.173,63 C.P. 91210790310 − 
Composição Própria 05/2021

2.1 39.711,97 18.886,45 58.598,42

2.1.1 M2 4,20 22,15 0,00 22,15 0,00 93,03 93,03 42535 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

2.1.2 M3 1,80 100,56 13,85 86,71 24,93 156,08 181,01 96523 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.3 M2 4,20 19,04 11,06 7,98 46,45 33,52 79,97 96617 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.4 M2 18,70 181,66 65,40 116,26 1.222,98 2.174,06 3.397,04 96535 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.5 M2 113,00 182,35 98,36 83,99 11.114,68 9.490,87 20.605,55 92448 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.6 KG 83,70 23,80 15,48 8,32 1.295,68 696,38 1.992,06 96543 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.7 KG 63,00 22,51 16,57 5,94 1.043,91 374,22 1.418,13 96544 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.8 KG 369,68 18,99 15,83 3,16 5.852,03 1.168,19 7.020,22 96546 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.9 M3 1,80 556,60 523,43 33,17 942,17 59,71 1.001,88 92720 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.10 M3 8,38 541,86 507,40 34,46 4.252,01 288,77 4.540,78 92723 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.11 M 10,25 732,77 503,63 229,14 5.162,21 2.348,69 7.510,90 99837 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.12 M2 52,82 203,67 165,75 37,92 8.754,92 2.002,93 10.757,85 101963 − SINAPI/SC 05/2021

3 5.825,41 4.408,46 10.233,87

3.1 M3 1,50 3.315,38 1.687,53 1.627,85 2.531,30 2.441,78 4.973,08 42611 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

3.2 M2 33,60 103,43 65,73 37,70 2.208,53 1.266,72 3.475,25 87450 − SINAPI/SC 06/2021

3.3 M2 33,60 27,18 12,61 14,57 423,70 489,55 913,25 98555 − SINAPI/SC 06/2021

3.4 M2 8,64 43,65 32,13 11,52 277,60 99,53 377,13 98557 − SINAPI/SC 06/2021

3.5 CHP 4,00 123,79 96,07 27,72 384,28 110,88 495,16 5875 − SINAPI/SC 06/2021

4 741,23 559,35 1.300,58

4.1 M2 12,80 92,12 52,04 40,08 666,11 513,02 1.179,13 87505 − SINAPI/SC 04/2021

4.2 M2 1,00 121,45 75,12 46,33 75,12 46,33 121,45 42662 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

5 140.260,54 14.260,54 154.521,08

5.1 M 53,20 90,78 79,44 11,34 4.226,21 603,29 4.829,50 94227 − SINAPI/SC 05/2021

5.2 M2 144,00 67,17 60,03 7,14 8.644,32 1.028,16 9.672,48 92580 − SINAPI/SC 05/2021

5.3 M2 144,00 105,39 89,64 15,75 12.908,16 2.268,00 15.176,16 43934 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

5.4 UN 5,00 93,11 93,11 0,00 465,55 0,00 465,55 39701 − SINAPI/SC 05/2021

COBERTURAS

Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33 
cm, incluso transporte vertical. af_06/2016
Trama de aco composta por tercas para telhados de ate 2 aguas para 
telha ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, 
incluso transporte vertical. af_07/2019
Cobertura com telha de aço zincado trapezoidal 0,5mm

Fita adesiva asfaltica aluminizada multiuso, L = 10 cm, rolo de 10 m

Impermeabilizacao de superficie com argamassa polimericA / membrana 
acrilica, 3 demaos. af_06/2018
Impermeabilizacao de superficie com emulsao asfaltica, 2 demaos 
af_06/2018
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia liq. 
72 HP, cacamba carreg. cap. min. 0,79 m3, cacamba retro cap. 0,18 m3, 
peso operacional min. 7.140 kg, profundidade escavacao max. 4,50 m − 
CHP diurno. af_06/2014
ALVENARIA

Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 
11,5x19x19cm (espessura 11,5m) de paredes com area liquida maior ou 
igual a 6m? sem vaos e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_06/2014
Alvenaria de tijolo 2f a vista 11cm

Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes premoldadas com 
uso de bomba em edificacao com area media de lajes menor ou igual a 
20 m? − lancamento, adensamento e acabamento. af_12/2015

Guarda−corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 
1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado 
por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador 
mecânico. af_04/2019_p inclusive corrimão cbm sc
Laje pre−moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em 
ceramica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = 
(8+4). af_11/2020
ESTRUTURA MURO DE CONTENÇÃO

Concreto armado em vigas de baldrame / 20mpa

Alvenaria de vedacao de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm 
(espessura 14cm) de paredes com area liquida menor que 6m? sem vaos 
e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014

Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para sapata, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizacoes. af_06/2017
Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com 
pontalete de madeira, pe−direito simples, em madeira serrada, 4 
utilizacoes. af_12/2015
Armacao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco CA−60 de 5 mm 
− montagem. af_06/2017
Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA−50 de 6,3 
mm − montagem. af_06/2017
Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA−50 de 10 
mm − montagem. af_06/2017
Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba em edificacao 
com secao media de pilares menor ou igual a 0,25 m? − lancamento, 
adensamento e acabamento. af_12/2015

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra em chapa de aco galvanizado adesivada instalada

ESTRUTURA ARQUIBANCADA

Demolicao de calcada e passeios com 06 cm

Escavacao manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsao 
de forma. af_06/2017
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou 
sapatas, espessura de 3 cm. af_08/2017

Material / Serviço

No. do Item Descrição
Unid

.
Quant.

Valores (R$)
Referência de custo

Data de referência 30/07/2021

ORÇAMENTO
Empreendimento 87 − GINÁSIO DO C.E.M. MACEIRA



5.5 M2 775,00 7,83 3,13 4,70 2.425,75 3.642,50 6.068,25 C.P. 91210790404 − 
Composição Própria 05/2021

5.6 M 33,00 38,29 25,97 12,32 857,01 406,56 1.263,57 89848 − SINAPI/SC 06/2021

5.7 UN 12,00 29,32 18,38 10,94 220,56 131,28 351,84 89850 − SINAPI/SC 06/2021

5.8 M 30,00 68,18 34,42 33,76 1.032,60 1.012,80 2.045,40 89714 − SINAPI/SC 06/2021

5.9 M2 22,50 160,45 147,95 12,50 3.328,88 281,25 3.610,13 43715 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

5.10 M2 910,00 122,02 116,65 5,37 106.151,50 4.886,70 111.038,20 94213 − SINAPI/SC 06/2021

6 14.514,36 10.364,36 24.878,72

6.1 M 36,00 49,39 17,18 32,21 618,48 1.159,56 1.778,04 91785 − SINAPI/SC 05/2021

6.2 M 20,00 82,20 52,20 30,00 1.044,00 600,00 1.644,00 91795 − SINAPI/SC 05/2021

6.3 M 5,00 101,08 50,03 51,05 250,15 255,25 505,40 91793 − SINAPI/SC 05/2021

6.4 UN 3,00 178,75 142,80 35,95 428,40 107,85 536,25 94794 − SINAPI/SC 05/2021

6.5 UN 1,00 16.386,47 9.287,85 7.098,62 9.287,85 7.098,62 16.386,47 98093 − SINAPI/SC 05/2021

6.6 UN 1,00 1.901,20 1.552,52 348,68 1.552,52 348,68 1.901,20 C.P. 91210690012 − 
Composição Própria 05/2021

6.7 UN 2,00 87,16 74,81 12,35 149,62 24,70 174,32 89985 − SINAPI/SC 05/2021

6.8 UN 4,00 29,26 23,11 6,15 92,44 24,60 117,04 89482 − SINAPI/SC 05/2021

6.9 UN 3,00 91,57 79,22 12,35 237,66 37,05 274,71 89987 − SINAPI/SC 05/2021

6.10 UN 1,00 1.561,29 853,24 708,05 853,24 708,05 1.561,29 C.P. 91210690010 − 
Composição Própria 05/2021

7 4.287,58 1.388,39 5.675,97

7.1 UN 4,00 215,01 195,75 19,26 783,00 77,04 860,04 40165 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

7.2 UN 7,00 287,24 287,24 0,00 2.010,68 0,00 2.010,68 39391 − SINAPI/SC 05/2021

7.3 M 50,00 5,13 3,70 1,43 185,00 71,50 256,50 91925 − SINAPI/SC 05/2021

7.4 M 100,00 5,30 3,49 1,81 349,00 181,00 530,00 91926 − SINAPI/SC 05/2021

7.5 M 30,00 8,57 6,18 2,39 185,40 71,70 257,10 91928 − SINAPI/SC 05/2021

7.6 M 50,00 11,65 8,54 3,11 427,00 155,50 582,50 91930 − SINAPI/SC 06/2021

7.7 M 25,00 14,77 1,39 13,38 34,75 334,50 369,25 90443 − SINAPI/SC 05/2021

7.8 M 25,00 11,75 3,06 8,69 76,50 217,25 293,75 91854 − SINAPI/SC 05/2021

7.9 UN 9,00 2,37 2,37 0,00 21,33 0,00 21,33 1872 − SINAPI/SC 05/2021

7.10 UN 6,00 65,82 28,12 37,70 168,72 226,20 394,92 92004 − SINAPI/SC 05/2021

7.11 UN 3,00 33,30 15,40 17,90 46,20 53,70 99,90 91953 − SINAPI/SC 05/2021

8 2.180,12 539,66 2.719,78

8.1 M3 12,00 125,49 92,51 32,98 1.110,12 395,76 1.505,88 100322 − SINAPI/SC 05/2021

8.2 M3 1,20 8,29 7,37 0,92 8,84 1,10 9,94 42587 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

8.3 M2 12,00 100,33 88,43 11,90 1.061,16 142,80 1.203,96 94993 − SINAPI/SC 05/2021

9 55.776,19 41.284,44 97.060,63

Escavacao mecanica de solos ate 1m

Execucao de passeio com concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016
REVESTIMENTOS / ACABAMENTO

Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em parede − fornecimento e instalacao. af_12/2015

Caixa de passagem, em PVC, de 4" x 2", para eletroduto flexivel 
corrugado
Tomada media de embutir (2 modulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e 
placa − fornecimento e instalacao. af_12/2015
Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa − 
fornecimento e instalacao. af_12/2015
PISOS E CONTRAPISOS

Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou 
radiers. af_07/2019

Refletor de LED 200w ˘ luz branca, mínimos 5.500k e 15.000 lumens˘ 
ip66
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti−chama 0,6/1,0 kV, para 
circuitos terminais − fornecimento e instalacao. af_12/2015
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti−chama 450/750 V, para 
circuitos terminais − fornecimento e instalacao. af_12/2015
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti−chama 450/750 V, para 
circuitos terminais − fornecimento e instalacao. af_12/2015
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti−chama 450/750 V, para 
circuitos terminais − fornecimento e instalacao. af_12/2015
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuicao com diametros menores ou 
iguais a 40 mm. af_05/2015

Registro de pressao bruto, latao, roscavel, 3/4", com acabamento e 
canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de agua. af_12/2014

Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em 
ramais de encaminhamento de agua pluvial. af_12/2014
Registro de gaveta bruto, latao, roscavel, 3/4", com acabamento e 
canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de agua. af_12/2014

Manutenção e adequação de fossa e filtro

INSTALACÕES ELÉTRICAS

Luminária tubular LED 2 x 18w colocada

Instalacao de tubos de PVC, soldavel, agua fria, DN 25 mm (instalado em 
ramal, sub−ramal, ramal de distribuicao ou prumada), inclusive 
conexoes, cortes e fixacoes, para predios.
Inst. tubo PVC, serie n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, 
ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilacao ou sub−coletor 
aereo), incl. conexoes e cortes, fixacoes, p/ predios.
Instalacao de tubo de PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm 
(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario), inclusive 
conexoes, cortes e fixacoes para, predios.
Registro de gaveta bruto, latao, roscavel, 1 1/2’’, com acabamento e 
canopla cromados, instalado em reservacao de agua de edificacao que 
possua reservatorio de fibra/fibrocimento − fornecimento e instalacao. 
af_06/2016
Filtro anaerobio, em alvenaria com blocos de concreto, estrutura de 
concreto armado, dimensoes conforme projeto de diâmetro 3,20 m e 
altura do leito filtrante 1,20 m + 0,50 livre
Caixa de gordura 125x180x60 com tampa,

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e 
instalado em subcoletor aereo de esgoto sanitario. af_12/2014
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em subcoletor aereo de esgoto sanitario. 
af_12/2014
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

Cobertura com chapa de policarbonato

Telhamento com telha de aco/aluminio/EPS/filme E = 0,5 mm, com ate 2 
aguas, incluso icamento. af_07/2019
HIDROSSANITÁRIO

Revisão de vedação impermeabilização de cobertura em zinco com pu e 
fita adesiva asfáltica aluminizada



9.1 M2 269,00 9,45 2,64 6,81 710,16 1.831,89 2.542,05 87905 − SINAPI/SC 05/2021

9.2 M2 42,04 36,27 17,56 18,71 738,22 786,57 1.524,79 87529 − SINAPI/SC 05/2021

9.3 M2 227,08 30,72 16,88 13,84 3.833,11 3.142,79 6.975,90 87535 − SINAPI/SC 05/2021

9.4 M2 227,08 75,23 51,61 23,62 11.719,60 5.363,63 17.083,23 87273 − SINAPI/SC 05/2021

9.5 M2 33,15 53,66 37,16 16,50 1.231,85 546,98 1.778,83 87250 − SINAPI/SC 05/2021

9.6 M 5,40 98,53 84,64 13,89 457,06 75,01 532,07 40199 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

9.7 M2 33,15 87,00 75,73 11,27 2.510,45 373,60 2.884,05 96116 − SINAPI/SC 05/2021

9.8 M2 1.402,80 2,04 0,26 1,78 364,73 2.496,98 2.861,71 99814 − SINAPI/SC 06/2021

9.9 M2 180,00 15,60 9,50 6,10 1.710,00 1.098,00 2.808,00 88489 − SINAPI/SC 05/2021

9.10 M2 50,00 31,12 14,40 16,72 720,00 836,00 1.556,00 42784 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

9.11 M2 1.158,00 33,01 20,78 12,23 24.063,24 14.162,34 38.225,58 C.P. 91210790756 − 
Composição Própria 07/2021

9.12 M2 64,80 25,00 7,49 17,51 485,35 1.134,65 1.620,00 100722 − SINAPI/SC 06/2021

9.13 M2 434,80 25,22 7,71 17,51 3.352,31 7.613,35 10.965,66 100746 − SINAPI/SC 05/2021

9.14 M2 75,00 18,93 5,30 13,63 397,50 1.022,25 1.419,75 74245/1 − SINAPI/SC 04/2021

9.15 M2 87,00 49,23 40,03 9,20 3.482,61 800,40 4.283,01 102494 − SINAPI/SC 05/2021

10 21.796,59 677,05 22.473,64

10.1 M2 18,15 1.094,25 1.080,90 13,35 19.618,34 242,30 19.860,64 91341 − SINAPI/SC 05/2021

10.2 CJ 3,00 74,49 74,49 0,00 223,47 0,00 223,47 3080 − SINAPI/SC 05/2021

10.3 M2 2,16 851,08 683,67 167,41 1.476,73 361,61 1.838,34 94559 − SINAPI/SC 06/2021

10.4 M2 2,16 255,18 221,32 33,86 478,05 73,14 551,19 102170 − SINAPI/SC 06/2021

11 5.838,01 2.628,26 8.466,27

11.1 M 10,30 732,77 503,63 229,14 5.187,39 2.360,14 7.547,53 99837 − SINAPI/SC 05/2021

11.2 M 6,80 135,11 95,68 39,43 650,62 268,12 918,74 99855 − SINAPI/SC 06/2021

12 9.859,96 1.382,41 11.242,37

12.1 PC 1,00 843,78 723,37 120,41 723,37 120,41 843,78 43724 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

12.2 UN 4,00 100,02 75,95 24,07 303,80 96,28 400,08 43723 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

12.3 M 38,00 150,51 139,36 11,15 5.295,68 423,70 5.719,38 92367 − SINAPI/SC 05/2021

12.4 UN 1,00 200,55 136,59 63,96 136,59 63,96 200,55 92357 − SINAPI/SC 05/2021

12.5 UN 8,00 146,57 98,61 47,96 788,88 383,68 1.172,56 92353 − SINAPI/SC 05/2021

12.6 UN 2,00 1.453,01 1.305,82 147,19 2.611,64 294,38 2.906,02 C.P. 91210790378 − 
Composição Própria 05/2021

13 8.944,67 946,12 9.890,79

13.1 UN 6,00 571,87 538,13 33,74 3.228,78 202,44 3.431,22 86932 − SINAPI/SC 05/2021

Te, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexao rosqueada, instalado 
em prumadas − fornecimento e instalacao. af_12/2015
Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexao 
rosqueada, instalado em prumadas − fornecimento e instalacao. 
af_12/2015
Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 
2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incendio 2x15m 2 1/2" e 
esguicho em latao 2 1/2" − fornecimento e instalacao. af_10/2020

LOUÇAS E METAIS

Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca − padrao 
medio, incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2  x 40cm − 
fornecimento e instalacao. af_01/2020

Guarda−corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 
1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado 
por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador 
mecânico. af_04/2019_p
Corrimao simples, diametro externo = 1 1/2", em aco galvanizado. 
af_04/2019_p
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Central alarme contra incendio para 18 setores

Acionador manual seguranca de alarme (quebra−vidro)

Tubo de aco galvanizado com costura, classe media, DN 65 (2 1/2"), 
conexao rosqueada, instalado em rede de alimentacao para hidrante − 
fornecimento e instalacao. af_12/2015

ESQUADRIAS

Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicao, fixacao com 
parafusos, com fecho tipo Livre ocupado − fornecimento e instalacao. 
af_08/2015
Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e 
contra−testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento 
cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro

Janela de aco tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e 
pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e 
contramarco. fornecimento e instalacao. af_12/2019
Instalacao de vidro impresso, E = 4 mm, em esquadria de aluminio ou 
PVC, fixado com baguete. af_01/2021_p
FECHAMENTOS E GRADIS

Pintura esmalte sintetica sobre madeira−2d + fundo

Pintura para alvenaria com tinta para cerâmica, aplicacao manual, 2 
demaos. af_05/2021

Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcao) aplicada a rolo ou 
pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por 
demao). af_01/2020
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintetico brilhante) 
aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) 
executado em obra (por demao). af_01/2020
Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos

Pintura de piso com tinta epoxi, aplicacao manual, 2 demaos, incluso 
primer epoxi. af_05/2021

Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada 
extra de dimensoes 33x45 cm aplicadas em ambientes na altura inteira 
das paredes. af_06/2014
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
dimensoes 45x45 cm aplicada em ambientes de area entre 5 m2 e 10 m2. 
af_06/2014
Pingadeira de granito − 17cm

Forro em reguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive 
estrutura de fixacao. af_05/2017_p
Limpeza de superficie com jato de alta pressao. af_04/2019

Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas 
demaos. af_06/2014

Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traco 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_06/2014
Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, 
preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execucao de taliscas. 
af_06/2014
Emboco, para recebimento de ceramica, em argamassa traco 1:2:8, 
preparo mecanico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces 
internas de paredes, para ambiente com area  maior que 10m2, 
espessura de 20mm, com execucao de taliscas. af_06/2014



13.2 UN 1,00 914,79 873,81 40,98 873,81 40,98 914,79 95472 − SINAPI/SC 05/2021

13.3 UN 7,00 40,08 40,08 0,00 280,56 0,00 280,56 377 − SINAPI/SC 05/2021

13.4 UN 5,00 378,11 309,37 68,74 1.546,85 343,70 1.890,55 86895 − SINAPI/SC 05/2021

13.5 UN 5,00 159,00 131,78 27,22 658,90 136,10 795,00 86901 − SINAPI/SC 05/2021

13.6 UN 3,00 70,82 60,42 10,40 181,26 31,20 212,46 95547 − SINAPI/SC 06/2021

13.7 CJ 1,00 581,41 558,27 23,14 558,27 23,14 581,41 47980 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

13.8 UN 7,00 236,06 211,98 24,08 1.483,86 168,56 1.652,42 43714 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

13.9 UN 2,00 66,19 66,19 0,00 132,38 0,00 132,38 1368 − SINAPI/SC 05/2021

14 5.682,77 1.620,61 7.303,38

14.1 M2 775,00 1,50 0,23 1,27 178,25 984,25 1.162,50 C.P. 09640 − Composição 
Própria 04/2021

14.2 M3 16,00 60,63 42,17 18,46 674,72 295,36 970,08 42581 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

14.3 M2 620,00 8,34 7,79 0,55 4.829,80 341,00 5.170,80 43870 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

TOTAIS R$ 316.387,53 99.151,60 415.539,13

22,23%

4973_v20 − Em Edição

GINÁSIO COLÉGIO MACIEIRA

BDI  (já incluso no orçamento)

Responsável técnico pelos ítens:

ANDRÉ CARLOS CHELLI − CREA CREA/SC 051851−2

Chuveiro comum em plastico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 W 
(110/220 v)
SERVIÇOS FINAIS

Limpeza final da obra

Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 km

Rede de nylon para protecao s/estrutura

Assento sanitario de plastico, tipo convencional

Bancada de granito cinza polido para lavatorio 0,50 x 0,60 m − 
fornecimento e instalacao. af_12/2013
Cuba de embutir oval em louca branca, 35 x 50cm ou equivalente − 
fornecimento e instalacao. af_12/2013
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com 
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixacao. af_10/2016
Conjunto de 03 barras de apoio metálicas cromadas p/ bwc de 
deficientes
Torneira de lavatorio temporizada 1/2" pressmatic

Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada para pcd sem furo frontal 
com louca branca, incluso conjunto de ligacao para bacia sanitaria 
ajustavel − fornecimento e instalacao. af_10/2016



Preço Unitário Material/UN R$ Serviço/UN R$ Material R$ Serviço R$ Total

1 968,13 205,50 1.173,63

1.1 M2 3,00 391,21 322,71 68,50 968,13 205,50 1.173,63 C.P. 91210790310 − 
Composição Própria 05/2021

2.1 39.711,97 18.886,45 58.598,42

2.1.1 M2 4,20 22,15 0,00 22,15 0,00 93,03 93,03 42535 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

2.1.2 M3 1,80 100,56 13,85 86,71 24,93 156,08 181,01 96523 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.3 M2 4,20 19,04 11,06 7,98 46,45 33,52 79,97 96617 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.4 M2 18,70 181,66 65,40 116,26 1.222,98 2.174,06 3.397,04 96535 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.5 M2 113,00 182,35 98,36 83,99 11.114,68 9.490,87 20.605,55 92448 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.6 KG 83,70 23,80 15,48 8,32 1.295,68 696,38 1.992,06 96543 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.7 KG 63,00 22,51 16,57 5,94 1.043,91 374,22 1.418,13 96544 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.8 KG 369,68 18,99 15,83 3,16 5.852,03 1.168,19 7.020,22 96546 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.9 M3 1,80 556,60 523,43 33,17 942,17 59,71 1.001,88 92720 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.10 M3 8,38 541,86 507,40 34,46 4.252,01 288,77 4.540,78 92723 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.11 M 10,25 732,77 503,63 229,14 5.162,21 2.348,69 7.510,90 99837 − SINAPI/SC 05/2021

2.1.12 M2 52,82 203,67 165,75 37,92 8.754,92 2.002,93 10.757,85 101963 − SINAPI/SC 05/2021

3 5.825,41 4.408,46 10.233,87

3.1 M3 1,50 3.315,38 1.687,53 1.627,85 2.531,30 2.441,78 4.973,08 42611 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

3.2 M2 33,60 103,43 65,73 37,70 2.208,53 1.266,72 3.475,25 87450 − SINAPI/SC 06/2021

3.3 M2 33,60 27,18 12,61 14,57 423,70 489,55 913,25 98555 − SINAPI/SC 06/2021

3.4 M2 8,64 43,65 32,13 11,52 277,60 99,53 377,13 98557 − SINAPI/SC 06/2021

3.5 CHP 4,00 123,79 96,07 27,72 384,28 110,88 495,16 5875 − SINAPI/SC 06/2021

4 741,23 559,35 1.300,58

4.1 M2 12,80 92,12 52,04 40,08 666,11 513,02 1.179,13 87505 − SINAPI/SC 04/2021

4.2 M2 1,00 121,45 75,12 46,33 75,12 46,33 121,45 42662 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

5 140.260,54 14.260,54 154.521,08

5.1 M 53,20 90,78 79,44 11,34 4.226,21 603,29 4.829,50 94227 − SINAPI/SC 05/2021

5.2 M2 144,00 67,17 60,03 7,14 8.644,32 1.028,16 9.672,48 92580 − SINAPI/SC 05/2021

5.3 M2 144,00 105,39 89,64 15,75 12.908,16 2.268,00 15.176,16 43934 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

5.4 UN 5,00 93,11 93,11 0,00 465,55 0,00 465,55 39701 − SINAPI/SC 05/2021

COBERTURAS

Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33 
cm, incluso transporte vertical. af_06/2016
Trama de aco composta por tercas para telhados de ate 2 aguas para 
telha ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, 
incluso transporte vertical. af_07/2019
Cobertura com telha de aço zincado trapezoidal 0,5mm

Fita adesiva asfaltica aluminizada multiuso, L = 10 cm, rolo de 10 m

Impermeabilizacao de superficie com argamassa polimericA / membrana 
acrilica, 3 demaos. af_06/2018
Impermeabilizacao de superficie com emulsao asfaltica, 2 demaos 
af_06/2018
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, potencia liq. 
72 HP, cacamba carreg. cap. min. 0,79 m3, cacamba retro cap. 0,18 m3, 
peso operacional min. 7.140 kg, profundidade escavacao max. 4,50 m − 
CHP diurno. af_06/2014
ALVENARIA

Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 
11,5x19x19cm (espessura 11,5m) de paredes com area liquida maior ou 
igual a 6m? sem vaos e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_06/2014
Alvenaria de tijolo 2f a vista 11cm

Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes premoldadas com 
uso de bomba em edificacao com area media de lajes menor ou igual a 
20 m? − lancamento, adensamento e acabamento. af_12/2015

Guarda−corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 
1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado 
por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador 
mecânico. af_04/2019_p inclusive corrimão cbm sc
Laje pre−moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em 
ceramica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = 
(8+4). af_11/2020
ESTRUTURA MURO DE CONTENÇÃO

Concreto armado em vigas de baldrame / 20mpa

Alvenaria de vedacao de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm 
(espessura 14cm) de paredes com area liquida menor que 6m? sem vaos 
e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014

Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para sapata, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizacoes. af_06/2017
Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com 
pontalete de madeira, pe−direito simples, em madeira serrada, 4 
utilizacoes. af_12/2015
Armacao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco CA−60 de 5 mm 
− montagem. af_06/2017
Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA−50 de 6,3 
mm − montagem. af_06/2017
Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA−50 de 10 
mm − montagem. af_06/2017
Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba em edificacao 
com secao media de pilares menor ou igual a 0,25 m? − lancamento, 
adensamento e acabamento. af_12/2015

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra em chapa de aco galvanizado adesivada instalada

ESTRUTURA ARQUIBANCADA

Demolicao de calcada e passeios com 06 cm

Escavacao manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsao 
de forma. af_06/2017
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou 
sapatas, espessura de 3 cm. af_08/2017

Material / Serviço

No. do Item Descrição
Unid

.
Quant.

Valores (R$)
Referência de custo

Data de referência 30/07/2021

ORÇAMENTO
Empreendimento 87 − GINÁSIO DO C.E.M. MACEIRA



5.5 M2 775,00 7,83 3,13 4,70 2.425,75 3.642,50 6.068,25 C.P. 91210790404 − 
Composição Própria 05/2021

5.6 M 33,00 38,29 25,97 12,32 857,01 406,56 1.263,57 89848 − SINAPI/SC 06/2021

5.7 UN 12,00 29,32 18,38 10,94 220,56 131,28 351,84 89850 − SINAPI/SC 06/2021

5.8 M 30,00 68,18 34,42 33,76 1.032,60 1.012,80 2.045,40 89714 − SINAPI/SC 06/2021

5.9 M2 22,50 160,45 147,95 12,50 3.328,88 281,25 3.610,13 43715 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

5.10 M2 910,00 122,02 116,65 5,37 106.151,50 4.886,70 111.038,20 94213 − SINAPI/SC 06/2021

6 14.514,36 10.364,36 24.878,72

6.1 M 36,00 49,39 17,18 32,21 618,48 1.159,56 1.778,04 91785 − SINAPI/SC 05/2021

6.2 M 20,00 82,20 52,20 30,00 1.044,00 600,00 1.644,00 91795 − SINAPI/SC 05/2021

6.3 M 5,00 101,08 50,03 51,05 250,15 255,25 505,40 91793 − SINAPI/SC 05/2021

6.4 UN 3,00 178,75 142,80 35,95 428,40 107,85 536,25 94794 − SINAPI/SC 05/2021

6.5 UN 1,00 16.386,47 9.287,85 7.098,62 9.287,85 7.098,62 16.386,47 98093 − SINAPI/SC 05/2021

6.6 UN 1,00 1.901,20 1.552,52 348,68 1.552,52 348,68 1.901,20 C.P. 91210690012 − 
Composição Própria 05/2021

6.7 UN 2,00 87,16 74,81 12,35 149,62 24,70 174,32 89985 − SINAPI/SC 05/2021

6.8 UN 4,00 29,26 23,11 6,15 92,44 24,60 117,04 89482 − SINAPI/SC 05/2021

6.9 UN 3,00 91,57 79,22 12,35 237,66 37,05 274,71 89987 − SINAPI/SC 05/2021

6.10 UN 1,00 1.561,29 853,24 708,05 853,24 708,05 1.561,29 C.P. 91210690010 − 
Composição Própria 05/2021

7 4.287,58 1.388,39 5.675,97

7.1 UN 4,00 215,01 195,75 19,26 783,00 77,04 860,04 40165 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

7.2 UN 7,00 287,24 287,24 0,00 2.010,68 0,00 2.010,68 39391 − SINAPI/SC 05/2021

7.3 M 50,00 5,13 3,70 1,43 185,00 71,50 256,50 91925 − SINAPI/SC 05/2021

7.4 M 100,00 5,30 3,49 1,81 349,00 181,00 530,00 91926 − SINAPI/SC 05/2021

7.5 M 30,00 8,57 6,18 2,39 185,40 71,70 257,10 91928 − SINAPI/SC 05/2021

7.6 M 50,00 11,65 8,54 3,11 427,00 155,50 582,50 91930 − SINAPI/SC 06/2021

7.7 M 25,00 14,77 1,39 13,38 34,75 334,50 369,25 90443 − SINAPI/SC 05/2021

7.8 M 25,00 11,75 3,06 8,69 76,50 217,25 293,75 91854 − SINAPI/SC 05/2021

7.9 UN 9,00 2,37 2,37 0,00 21,33 0,00 21,33 1872 − SINAPI/SC 05/2021

7.10 UN 6,00 65,82 28,12 37,70 168,72 226,20 394,92 92004 − SINAPI/SC 05/2021

7.11 UN 3,00 33,30 15,40 17,90 46,20 53,70 99,90 91953 − SINAPI/SC 05/2021

8 2.180,12 539,66 2.719,78

8.1 M3 12,00 125,49 92,51 32,98 1.110,12 395,76 1.505,88 100322 − SINAPI/SC 05/2021

8.2 M3 1,20 8,29 7,37 0,92 8,84 1,10 9,94 42587 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

8.3 M2 12,00 100,33 88,43 11,90 1.061,16 142,80 1.203,96 94993 − SINAPI/SC 05/2021

9 55.776,19 41.284,44 97.060,63

Escavacao mecanica de solos ate 1m

Execucao de passeio com concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016
REVESTIMENTOS / ACABAMENTO

Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em parede − fornecimento e instalacao. af_12/2015

Caixa de passagem, em PVC, de 4" x 2", para eletroduto flexivel 
corrugado
Tomada media de embutir (2 modulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e 
placa − fornecimento e instalacao. af_12/2015
Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa − 
fornecimento e instalacao. af_12/2015
PISOS E CONTRAPISOS

Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou 
radiers. af_07/2019

Refletor de LED 200w ˘ luz branca, mínimos 5.500k e 15.000 lumens˘ 
ip66
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti−chama 0,6/1,0 kV, para 
circuitos terminais − fornecimento e instalacao. af_12/2015
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti−chama 450/750 V, para 
circuitos terminais − fornecimento e instalacao. af_12/2015
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti−chama 450/750 V, para 
circuitos terminais − fornecimento e instalacao. af_12/2015
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti−chama 450/750 V, para 
circuitos terminais − fornecimento e instalacao. af_12/2015
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuicao com diametros menores ou 
iguais a 40 mm. af_05/2015

Registro de pressao bruto, latao, roscavel, 3/4", com acabamento e 
canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de agua. af_12/2014

Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em 
ramais de encaminhamento de agua pluvial. af_12/2014
Registro de gaveta bruto, latao, roscavel, 3/4", com acabamento e 
canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de agua. af_12/2014

Manutenção e adequação de fossa e filtro

INSTALACÕES ELÉTRICAS

Luminária tubular LED 2 x 18w colocada

Instalacao de tubos de PVC, soldavel, agua fria, DN 25 mm (instalado em 
ramal, sub−ramal, ramal de distribuicao ou prumada), inclusive 
conexoes, cortes e fixacoes, para predios.
Inst. tubo PVC, serie n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, 
ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilacao ou sub−coletor 
aereo), incl. conexoes e cortes, fixacoes, p/ predios.
Instalacao de tubo de PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm 
(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario), inclusive 
conexoes, cortes e fixacoes para, predios.
Registro de gaveta bruto, latao, roscavel, 1 1/2’’, com acabamento e 
canopla cromados, instalado em reservacao de agua de edificacao que 
possua reservatorio de fibra/fibrocimento − fornecimento e instalacao. 
af_06/2016
Filtro anaerobio, em alvenaria com blocos de concreto, estrutura de 
concreto armado, dimensoes conforme projeto de diâmetro 3,20 m e 
altura do leito filtrante 1,20 m + 0,50 livre
Caixa de gordura 125x180x60 com tampa,

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e 
instalado em subcoletor aereo de esgoto sanitario. af_12/2014
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em subcoletor aereo de esgoto sanitario. 
af_12/2014
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

Cobertura com chapa de policarbonato

Telhamento com telha de aco/aluminio/EPS/filme E = 0,5 mm, com ate 2 
aguas, incluso icamento. af_07/2019
HIDROSSANITÁRIO

Revisão de vedação impermeabilização de cobertura em zinco com pu e 
fita adesiva asfáltica aluminizada



9.1 M2 269,00 9,45 2,64 6,81 710,16 1.831,89 2.542,05 87905 − SINAPI/SC 05/2021

9.2 M2 42,04 36,27 17,56 18,71 738,22 786,57 1.524,79 87529 − SINAPI/SC 05/2021

9.3 M2 227,08 30,72 16,88 13,84 3.833,11 3.142,79 6.975,90 87535 − SINAPI/SC 05/2021

9.4 M2 227,08 75,23 51,61 23,62 11.719,60 5.363,63 17.083,23 87273 − SINAPI/SC 05/2021

9.5 M2 33,15 53,66 37,16 16,50 1.231,85 546,98 1.778,83 87250 − SINAPI/SC 05/2021

9.6 M 5,40 98,53 84,64 13,89 457,06 75,01 532,07 40199 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

9.7 M2 33,15 87,00 75,73 11,27 2.510,45 373,60 2.884,05 96116 − SINAPI/SC 05/2021

9.8 M2 1.402,80 2,04 0,26 1,78 364,73 2.496,98 2.861,71 99814 − SINAPI/SC 06/2021

9.9 M2 180,00 15,60 9,50 6,10 1.710,00 1.098,00 2.808,00 88489 − SINAPI/SC 05/2021

9.10 M2 50,00 31,12 14,40 16,72 720,00 836,00 1.556,00 42784 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

9.11 M2 1.158,00 33,01 20,78 12,23 24.063,24 14.162,34 38.225,58 C.P. 91210790756 − 
Composição Própria 07/2021

9.12 M2 64,80 25,00 7,49 17,51 485,35 1.134,65 1.620,00 100722 − SINAPI/SC 06/2021

9.13 M2 434,80 25,22 7,71 17,51 3.352,31 7.613,35 10.965,66 100746 − SINAPI/SC 05/2021

9.14 M2 75,00 18,93 5,30 13,63 397,50 1.022,25 1.419,75 74245/1 − SINAPI/SC 04/2021

9.15 M2 87,00 49,23 40,03 9,20 3.482,61 800,40 4.283,01 102494 − SINAPI/SC 05/2021

10 21.796,59 677,05 22.473,64

10.1 M2 18,15 1.094,25 1.080,90 13,35 19.618,34 242,30 19.860,64 91341 − SINAPI/SC 05/2021

10.2 CJ 3,00 74,49 74,49 0,00 223,47 0,00 223,47 3080 − SINAPI/SC 05/2021

10.3 M2 2,16 851,08 683,67 167,41 1.476,73 361,61 1.838,34 94559 − SINAPI/SC 06/2021

10.4 M2 2,16 255,18 221,32 33,86 478,05 73,14 551,19 102170 − SINAPI/SC 06/2021

11 5.838,01 2.628,26 8.466,27

11.1 M 10,30 732,77 503,63 229,14 5.187,39 2.360,14 7.547,53 99837 − SINAPI/SC 05/2021

11.2 M 6,80 135,11 95,68 39,43 650,62 268,12 918,74 99855 − SINAPI/SC 06/2021

12 9.859,96 1.382,41 11.242,37

12.1 PC 1,00 843,78 723,37 120,41 723,37 120,41 843,78 43724 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

12.2 UN 4,00 100,02 75,95 24,07 303,80 96,28 400,08 43723 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

12.3 M 38,00 150,51 139,36 11,15 5.295,68 423,70 5.719,38 92367 − SINAPI/SC 05/2021

12.4 UN 1,00 200,55 136,59 63,96 136,59 63,96 200,55 92357 − SINAPI/SC 05/2021

12.5 UN 8,00 146,57 98,61 47,96 788,88 383,68 1.172,56 92353 − SINAPI/SC 05/2021

12.6 UN 2,00 1.453,01 1.305,82 147,19 2.611,64 294,38 2.906,02 C.P. 91210790378 − 
Composição Própria 05/2021

13 8.944,67 946,12 9.890,79

13.1 UN 6,00 571,87 538,13 33,74 3.228,78 202,44 3.431,22 86932 − SINAPI/SC 05/2021

Te, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexao rosqueada, instalado 
em prumadas − fornecimento e instalacao. af_12/2015
Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexao 
rosqueada, instalado em prumadas − fornecimento e instalacao. 
af_12/2015
Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 
2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incendio 2x15m 2 1/2" e 
esguicho em latao 2 1/2" − fornecimento e instalacao. af_10/2020

LOUÇAS E METAIS

Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca − padrao 
medio, incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2  x 40cm − 
fornecimento e instalacao. af_01/2020

Guarda−corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 
1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado 
por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador 
mecânico. af_04/2019_p
Corrimao simples, diametro externo = 1 1/2", em aco galvanizado. 
af_04/2019_p
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Central alarme contra incendio para 18 setores

Acionador manual seguranca de alarme (quebra−vidro)

Tubo de aco galvanizado com costura, classe media, DN 65 (2 1/2"), 
conexao rosqueada, instalado em rede de alimentacao para hidrante − 
fornecimento e instalacao. af_12/2015

ESQUADRIAS

Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicao, fixacao com 
parafusos, com fecho tipo Livre ocupado − fornecimento e instalacao. 
af_08/2015
Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e 
contra−testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento 
cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro

Janela de aco tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e 
pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e 
contramarco. fornecimento e instalacao. af_12/2019
Instalacao de vidro impresso, E = 4 mm, em esquadria de aluminio ou 
PVC, fixado com baguete. af_01/2021_p
FECHAMENTOS E GRADIS

Pintura esmalte sintetica sobre madeira−2d + fundo

Pintura para alvenaria com tinta para cerâmica, aplicacao manual, 2 
demaos. af_05/2021

Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcao) aplicada a rolo ou 
pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por 
demao). af_01/2020
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintetico brilhante) 
aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) 
executado em obra (por demao). af_01/2020
Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos

Pintura de piso com tinta epoxi, aplicacao manual, 2 demaos, incluso 
primer epoxi. af_05/2021

Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada 
extra de dimensoes 33x45 cm aplicadas em ambientes na altura inteira 
das paredes. af_06/2014
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
dimensoes 45x45 cm aplicada em ambientes de area entre 5 m2 e 10 m2. 
af_06/2014
Pingadeira de granito − 17cm

Forro em reguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive 
estrutura de fixacao. af_05/2017_p
Limpeza de superficie com jato de alta pressao. af_04/2019

Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas 
demaos. af_06/2014

Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traco 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_06/2014
Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, 
preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execucao de taliscas. 
af_06/2014
Emboco, para recebimento de ceramica, em argamassa traco 1:2:8, 
preparo mecanico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces 
internas de paredes, para ambiente com area  maior que 10m2, 
espessura de 20mm, com execucao de taliscas. af_06/2014



13.2 UN 1,00 914,79 873,81 40,98 873,81 40,98 914,79 95472 − SINAPI/SC 05/2021

13.3 UN 7,00 40,08 40,08 0,00 280,56 0,00 280,56 377 − SINAPI/SC 05/2021

13.4 UN 5,00 378,11 309,37 68,74 1.546,85 343,70 1.890,55 86895 − SINAPI/SC 05/2021

13.5 UN 5,00 159,00 131,78 27,22 658,90 136,10 795,00 86901 − SINAPI/SC 05/2021

13.6 UN 3,00 70,82 60,42 10,40 181,26 31,20 212,46 95547 − SINAPI/SC 06/2021

13.7 CJ 1,00 581,41 558,27 23,14 558,27 23,14 581,41 47980 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

13.8 UN 7,00 236,06 211,98 24,08 1.483,86 168,56 1.652,42 43714 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

13.9 UN 2,00 66,19 66,19 0,00 132,38 0,00 132,38 1368 − SINAPI/SC 05/2021

14 5.682,77 1.620,61 7.303,38

14.1 M2 775,00 1,50 0,23 1,27 178,25 984,25 1.162,50 C.P. 09640 − Composição 
Própria 04/2021

14.2 M3 16,00 60,63 42,17 18,46 674,72 295,36 970,08 42581 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

14.3 M2 620,00 8,34 7,79 0,55 4.829,80 341,00 5.170,80 43870 − DEINFRA/SC − 
Edificação 01/2021

TOTAIS R$ 316.387,53 99.151,60 415.539,13

22,23%

4973_v20 − Em Edição

GINÁSIO COLÉGIO MACIEIRA

BDI  (já incluso no orçamento)

Responsável técnico pelos ítens:

ANDRÉ CARLOS CHELLI − CREA CREA/SC 051851−2

Chuveiro comum em plastico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 W 
(110/220 v)
SERVIÇOS FINAIS

Limpeza final da obra

Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 km

Rede de nylon para protecao s/estrutura

Assento sanitario de plastico, tipo convencional

Bancada de granito cinza polido para lavatorio 0,50 x 0,60 m − 
fornecimento e instalacao. af_12/2013
Cuba de embutir oval em louca branca, 35 x 50cm ou equivalente − 
fornecimento e instalacao. af_12/2013
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com 
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixacao. af_10/2016
Conjunto de 03 barras de apoio metálicas cromadas p/ bwc de 
deficientes
Torneira de lavatorio temporizada 1/2" pressmatic

Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada para pcd sem furo frontal 
com louca branca, incluso conjunto de ligacao para bacia sanitaria 
ajustavel − fornecimento e instalacao. af_10/2016



OBRA:

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

87 - GINÁSIO DO C.E.M. MACEIRA

RUA MUTZU     QUADRA 587 LOTE 001

ANDRÉ CARLOS CHELLI - CREA CREA/SC 051851-2

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,28% 1.173,63 100,00%

R$ 1.173,63

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

2 ESTRUTURAL 14,10% 58.598,42 57,00%

R$ 33.401,10

30,00%

R$ 17.579,53

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

13,00%

R$ 7.617,79

3 ESTRUTURA MURO DE CONTENÇÃO 2,46% 10.233,87 100,00%

R$ 10.233,87

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

4 ALVENARIA 0,31% 1.300,59 0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 1.300,59

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

5 COBERTURAS 37,19% 154.521,07 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

90,00%

R$ 139.068,96

0,00%

R$ 0,00

10,00%

R$ 15.452,11

6 HIDROSSANITÁRIO 5,99% 24.878,72 20,00%

R$ 4.975,74

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

80,00%

R$ 19.902,98

0,00%

R$ 0,00

7 INSTALACÕES ELÉTRICAS 1,37% 5.675,97 10,00%

R$ 567,60

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

90,00%

R$ 5.108,37

8 PISOS E CONTRAPISOS 0,65% 2.719,79 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 2.719,79

0,00%

R$ 0,00

9 REVESTIMENTOS / ACABAMENTO 23,36% 97.060,62 0,00%

R$ 0,00

20,00%

R$ 19.412,12

20,00%

R$ 19.412,12

30,00%

R$ 29.118,19

30,00%

R$ 29.118,19
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ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

10 ESQUADRIAS 5,41% 22.473,63 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 22.473,63

0,00%

R$ 0,00

11 FECHAMENTOS E GRADIS 2,04% 8.466,28 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 8.466,28

12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 2,71% 11.242,37 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 11.242,37

0,00%

R$ 0,00

13 LOUÇAS E METAIS 2,38% 9.890,79 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 9.890,79

14 SERVIÇOS FINAIS 1,76% 7.303,38 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 7.303,38

TOTAL SIMPLES 100,00% 415.539,13 12,12%

R$ 50.351,94

9,22%

R$ 38.292,24

38,14%

R$ 158.481,08

20,57%

R$ 85.456,96

19,96%

R$ 82.956,91

TOTAL ACUMULADO 100,00% 415.539,13 12,12%

R$ 50.351,94

21,33%

R$ 88.644,18

59,47%

R$ 247.125,26

80,04%

R$ 332.582,22

100,00%

R$ 415.539,13
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 Maal/NR$ /NR$ MaalR$ R$ Tal

1 1.259,85 1.655,51 2.915,36

1.1 M2 198,45 6,10 1,47 4,63 291,72 918,82 1.210,54 42591-DEINFRA/C-
Ea01/2021

1.2 M2 8,28 5,44 0,00 5,44 0,00 45,04 45,04 42556-DEINFRA/C-
Ea01/2021

1.3 M2 8,28 6,37 0,00 6,37 0,00 52,74 52,74 42543-DEINFRA/C-
Ea01/2021

1.4 M2 16,65 22,15 0,00 22,15 0,00 368,80 368,80 42535-DEINFRA/C-
Ea01/2021

1.5 M2 7,00 9,23 0,00 9,23 0,00 64,61 64,61 42528-DEINFRA/C-
Ea01/2021

1.6 M2 3,00 391,21 322,71 68,50 968,13 205,50 1.173,63 C..91210790310-
Ca06/2021

2.1 25.444,93 9.908,12 35.353,05

2.1.1 M3 30,18 42,56 25,64 16,92 773,82 510,65 1.284,47 96521-INAI/C05/2021

2.1.2 M3 4,91 37,12 21,04 16,08 103,31 78,95 182,26 96525-INAI/C06/2021

2.1.3 M2 9,08 19,04 11,06 7,98 100,42 72,46 172,88 96617-INAI/C05/2021

2.1.4 M2 33,20 181,66 65,40 116,26 2.171,28 3.859,83 6.031,11 96535-INAI/C05/2021

2.1.5 M2 47,17 92,20 44,03 48,17 2.076,90 2.272,18 4.349,08 96536-INAI/C05/2021

2.1.6 KG 66,60 23,80 15,48 8,32 1.030,97 554,11 1.585,08 96543-INAI/C05/2021

2.1.7 KG 5,00 22,51 16,57 5,94 82,85 29,70 112,55 96544-INAI/C05/2021

2.1.8 KG 265,00 18,99 15,83 3,16 4.194,95 837,40 5.032,35 96546-INAI/C05/2021

2.1.9 KG 215,00 16,05 13,72 2,33 2.949,80 500,95 3.450,75 96547-INAI/C05/2021

2.1.10 KG 268,00 15,25 13,61 1,64 3.647,48 439,52 4.087,00 96548-INAI/C05/2021

2.1.11 M3 8,32 587,44 561,12 26,32 4.668,52 218,98 4.887,50 96558-INAI/C05/2021

2.1.12 M3 5,46 579,32 559,97 19,35 3.057,44 105,65 3.163,09 96557-INAI/C05/2021

2.1.13 M3 21,31 18,74 7,93 10,81 168,99 230,36 399,35 93379-INAI/C05/2021

2.1.14 M2 17,36 35,46 24,09 11,37 418,20 197,38 615,58 98557-INAI/C05/2021

2.2 38.451,92 18.778,94 57.230,86

2.2.1 M2 96,97 182,35 98,36 83,99 9.537,97 8.144,51 17.682,48 92448-INAI/C05/2021

2.2.2 M2 79,90 151,63 70,14 81,49 5.604,19 6.511,05 12.115,24 92413-INAI/C05/2021

2.2.3 KG 208,00 23,99 15,38 8,61 3.199,04 1.790,88 4.989,92 92775-INAI/C05/2021

2.2.4 KG 12,30 20,13 16,24 3,89 199,75 47,85 247,60 92760-INAI/C05/2021

2.2.5 KG 321,80 18,91 15,83 3,08 5.094,09 991,14 6.085,23 92778-INAI/C05/2021

2.2.6 KG 337,90 14,86 13,58 1,28 4.588,68 432,51 5.021,19 92763-INAI/C05/2021Aaalaugauauuaal
aauullaulzaaCA-50
12,5-ag.a_12/2015
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6,3-ag.a_12/2015
Aaalaugauauuaal
aauaaaaubaulzaaCA-50
10,0-ag.a_12/2015

Magagalaagulauua
laaaaaaqu0,25?,-
l,aaaa,4ulza.a_12/2015

Aaalaugauauuaal
aauaaaaubaulzaaCA-605,0
-ag.a_12/2015

ERETTRA

Magagaga,aal
aa,-l,aaaa,4ulza.
a_12/2015

Raazaalaaaa(aaaa
aabaa:0,26?/a:88h),lagua0,8a1,5,
uaa1,5,l1?agalabax
la.a_04/2016
Iablzaauulaaala,2a
a_06/2018

Cagaaa,k30Ma,ubba-laa,
aaaaba.a_11/2016
Cagblagabala,k30Ma,
ubba-laa,aaaaba.
a_06/2017

Aaabl,gabalauaaaulzaaCA-5012,5
-ag.a_06/2017
Aaabl,gabalauaaaulzaaCA-5016
-ag.a_06/2017

Aaabl,gabalauaaaulzaaCA-506,3
-ag.a_06/2017
Aaabl,gabalauaaaulzaaCA-5010
-ag.a_06/2017

Fabaa,agagaaagabala,
aaaa,E=25,4ulza.a_06/2017

Aaabl,gabalaaaaulzaaCA-605-
ag.a_06/2017

Laag,gabalauaaa,ua3
.a_08/2017
Fabaa,agagaaaaaa,
aaaa,E=25,4ulza.a_06/2017

Eaaaazaaaablauaaa,
aa,aaa.a_06/2017
Eaaaazaaaagabala,aa,
-aaa.a_06/2017

laabahaaagalazaaaaalaa

INFRAETRTRA

Dlaalaaa06

Dlaalaajlua

Raalhalhab

Dlaaulal.baa

ERIRELIMINARE

Laaba

Maal/

N.I D . Qua.
al(R$)

Rau

 25/08/2021

RAMENT
E 36-C.E.M.MACIEIRA



2.2.7 KG 350,00 15,01 13,58 1,43 4.753,00 500,50 5.253,50 92780-INAI/C05/2021

2.2.8 M3 4,77 556,60 523,43 33,17 2.496,76 158,22 2.654,98 92720-INAI/C05/2021

2.2.9 M3 5,87 541,86 507,40 34,46 2.978,44 202,28 3.180,72 92723-INAI/C05/2021

3 26.122,87 15.422,15 41.545,02

3.1 M2 273,47 102,23 61,39 40,84 16.788,32 11.168,51 27.956,83 87505-INAI/C06/2021

3.2 M 15,00 120,19 90,49 29,70 1.357,35 445,50 1.802,85 93187-INAI/C06/2021

3.3 M 15,00 113,66 83,88 29,78 1.258,20 446,70 1.704,90 93197-INAI/C06/2021

3.4 M 2,40 95,20 68,85 26,35 165,24 63,24 228,48 93188-INAI/C06/2021

3.5 M2 13,80 227,08 152,92 74,16 2.110,30 1.023,41 3.133,71 101161-INAI/C06/2021

3.6 M2 13,80 486,83 321,99 164,84 4.443,46 2.274,79 6.718,25 43846-DEINFRA/C-
Ea01/2021

4 157.735,70 10.316,76 168.052,46

4.1 M2 405,34 78,12 70,83 7,29 28.710,23 2.954,93 31.665,16 92580-INAI/C06/2021

4.2 N 4,00 3.322,50 3.007,53 314,97 12.030,12 1.259,88 13.290,00 92620-INAI/C06/2021

4.3 N 4,00 1.787,01 1.595,98 191,03 6.383,92 764,12 7.148,04 92608-INAI/C06/2021

4.4 N 2,00 2.550,26 2.299,82 250,44 4.599,64 500,88 5.100,52 92614-INAI/C06/2021

4.5 N 4,00 1.077,09 945,79 131,30 3.783,16 525,20 4.308,36 92602-INAI/C06/2021

4.6 M2 154,57 49,00 42,45 6,55 6.561,50 1.012,43 7.573,93 94207-INAI/C06/2021

4.7 M2 250,77 300,20 297,44 2,76 74.589,03 692,13 75.281,16 94216-INAI/C05/2021

4.8 M 11,00 60,47 57,33 3,14 630,63 34,54 665,17 94223-INAI/C05/2021

4.9 M 77,55 90,78 79,44 11,34 6.160,57 879,42 7.039,99 94227-INAI/C05/2021

4.10 M 84,70 79,18 69,86 9,32 5.917,14 789,40 6.706,54 100327-INAI/C05/2021

4.11 M 50,00 55,48 50,49 4,99 2.524,50 249,50 2.774,00 89578-INAI/C05/2021

4.12 M 54,00 32,13 28,97 3,16 1.564,38 170,64 1.735,02 89576-INAI/C05/2021

4.13 M 6,00 115,85 112,15 3,70 672,90 22,20 695,10 90695-INAI/C05/2021

4.14 M 17,00 198,57 193,69 4,88 3.292,73 82,96 3.375,69 92833-INAI/C05/2021

4.15 N 1,00 693,78 315,25 378,53 315,25 378,53 693,78 97907-INAI/C05/2021

5 59.515,59 44.783,96 104.299,55

5.1 M2 808,94 9,45 2,64 6,81 2.135,60 5.508,88 7.644,48 87905-INAI/C05/2021

5.2 M2 653,78 59,60 22,21 37,39 14.520,45 24.444,83 38.965,28 87775-INAI/C05/2021

5.3 M2 227,08 30,72 16,88 13,84 3.833,11 3.142,79 6.975,90 87535-INAI/C05/2021Eb,aabaa,agaaaa1:2:8,
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5.4 M2 202,65 45,62 35,96 9,66 7.287,29 1.957,60 9.244,89 87251-INAI/C06/2021

5.5 M 81,00 7,74 5,27 2,47 426,87 200,07 626,94 88649-INAI/C05/2021

5.6 M2 723,66 2,55 1,28 1,27 926,28 919,05 1.845,33 88485-INAI/C05/2021

5.7 M2 723,66 15,60 9,50 6,10 6.874,77 4.414,33 11.289,10 88489-INAI/C05/2021

5.8 M 12,00 98,53 84,64 13,89 1.015,68 166,68 1.182,36 40199-DEINFRA/C-
Ea01/2021

5.9 M 1,60 107,39 87,93 19,46 140,69 31,14 171,83 98689-INAI/C05/2021

5.10 M2 175,63 87,00 75,73 11,27 13.300,46 1.979,35 15.279,81 96116-INAI/C05/2021

5.11 M2 173,20 49,23 40,03 9,20 6.933,20 1.593,44 8.526,64 102494-INAI/C05/2021

5.12 M2 261,23 9,75 8,12 1,63 2.121,19 425,80 2.546,99 100743-INAI/C06/2021

6 40.283,45 16.876,09 57.159,54

6.1 M3 37,89 35,70 35,70 0,00 1.352,67 0,00 1.352,67 6081-INAI/C05/2021

6.2 M3 37,89 11,89 10,52 1,37 398,60 51,91 450,51 43938-DEINFRA/C-
Ea01/2021

6.3 M2 115,75 3,41 0,56 2,85 64,82 329,89 394,71 97083-INAI/C05/2021

6.4 M2 166,00 22,15 0,00 22,15 0,00 3.676,90 3.676,90 42535-DEINFRA/C-
Ea01/2021

6.5 M3 15,15 125,49 92,51 32,98 1.401,53 499,65 1.901,18 100322-INAI/C05/2021

6.6 M3 18,66 8,29 7,37 0,92 137,52 17,17 154,69 42587-DEINFRA/C-
Ea01/2021

6.7 M2 190,60 44,22 28,49 15,73 5.430,19 2.998,14 8.428,33 87630-INAI/C05/2021

6.8 M2 10,00 100,33 88,43 11,90 884,30 119,00 1.003,30 94993-INAI/C05/2021

6.9 M2 2,71 408,27 366,01 42,26 991,89 114,52 1.106,41 98671-INAI/C05/2021

6.10 M2 301,80 126,69 97,94 28,75 29.558,29 8.676,75 38.235,04 94994-INAI/C05/2021

6.11 M2 172,00 2,65 0,37 2,28 63,64 392,16 455,80 C..91210790363-
Ca05/2021

7 1.032,12 546,60 1.578,72

7.1 M 12,00 82,20 52,20 30,00 626,40 360,00 986,40 91795-INAI/C05/2021

7.2 M 12,00 49,36 33,81 15,55 405,72 186,60 592,32 91794-INAI/C05/2021

8 13.038,77 3.712,13 16.750,90

8.1 N 13,00 215,01 195,75 19,26 2.544,75 250,38 2.795,13 40165-DEINFRA/C-
Ea01/2021

8.2 N 9,00 348,36 348,36 0,00 3.135,24 0,00 3.135,24 39391-INAI/C05/2021

8.3 N 3,00 14,39 12,30 2,09 36,90 6,27 43,17 93653-INAI/C05/2021

8.4 N 1,00 320,16 296,08 24,08 296,08 24,08 320,16 40030-DEINFRA/C-
Ea01/2021

8.5 N 1,00 100,61 84,21 16,40 84,21 16,40 100,61 93671-INAI/C05/2021

8.6 M 100,00 5,13 3,70 1,43 370,00 143,00 513,00 91925-INAI/C05/2021

8.7 M 400,00 5,30 3,49 1,81 1.396,00 724,00 2.120,00 91926-INAI/C05/2021

8.8 M 250,00 8,57 6,18 2,39 1.545,00 597,50 2.142,50 91928-INAI/C05/2021

8.9 M 40,00 19,18 14,57 4,61 582,80 184,40 767,20 91932-INAI/C05/2021

8.10 N 1,00 29,25 20,20 9,05 20,20 9,05 29,25 98111-INAI/C05/2021

8.11 N 3,00 71,15 54,29 16,86 162,87 50,58 213,45 43525-DEINFRA/C-
Ea01/2021

8.12 M 12,00 48,93 44,12 4,81 529,44 57,72 587,16 43720-DEINFRA/C-
Ea01/2021

8.13 M 60,00 20,01 15,27 4,74 916,20 284,40 1.200,60 96562-INAI/C05/2021laa38x76aaulalhalau
uaaagalaza,lagua200u400alua50.
a_07/2017

Haa5/8x3.00

Cabbu502

Cabblxlla,10?,a-haa450/750,aa
ua-alaa.a_12/2015
Caxaaaaaa,ula,ll,a
=0,3.a_05/2018

Cabblxlla,2,5?,a-haa450/750,aa
ua-alaa.a_12/2015
Cabblxlla,4?,a-haa450/750,aa
ua-alaa.a_12/2015
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alaa.a_04/2016
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Djubla20A30a-230

LuaubulaLED2x18laa

RlLED200luzbaa,5.500k15.000lu66
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aga,aalg.aa,uaag.aau
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Aabalaaaa
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Eaaaaala1
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Caaaaalaaxuaa,
aalaua.a_09/2017

IECNTRAI

Aglaubaaaa/a(aa10k)

uaax,alaaaual,2a,lu
x.a_05/2021
uaaalquaaaba(alblha)
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FguaC,a,aaaba,lu
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8.14 M 25,00 14,77 1,39 13,38 34,75 334,50 369,25 90443-INAI/C05/2021

8.15 M 25,00 11,75 3,06 8,69 76,50 217,25 293,75 91854-INAI/C05/2021

8.16 N 15,00 2,37 2,37 0,00 35,55 0,00 35,55 1872-INAI/C05/2021

8.17 N 7,00 65,82 28,12 37,70 196,84 263,90 460,74 92004-INAI/C05/2021

8.18 N 5,00 39,98 17,10 22,88 85,50 114,40 199,90 91996-INAI/C05/2021

8.19 N 2,00 52,53 24,74 27,79 49,48 55,58 105,06 91959-INAI/C05/2021

8.20 N 1,00 33,30 15,40 17,90 15,40 17,90 33,30 91953-INAI/C05/2021

8.21 M 12,00 23,31 10,04 13,27 120,48 159,24 279,72 91873-INAI/C05/2021

8.22 N 2,00 22,29 6,44 15,85 12,88 31,70 44,58 91896-INAI/C05/2021

8.23 N 4,00 14,31 3,72 10,59 14,88 42,36 57,24 91877-INAI/C05/2021

8.24 N 1,00 854,24 762,84 91,40 762,84 91,40 854,24 101878-INAI/C05/2021

8.25 N 3,00 16,70 4,66 12,04 13,98 36,12 50,10 43597-DEINFRA/C-
Ea01/2021

9 15.152,42 1.086,32 16.238,74

9.1 M2 15,60 795,71 728,95 66,76 11.371,62 1.041,46 12.413,08 42688-DEINFRA/C-
Ea01/2021

9.2 M2 3,36 1.094,25 1.080,90 13,35 3.631,82 44,86 3.676,68 91341-INAI/C05/2021

9.3 CJ 2,00 74,49 74,49 0,00 148,98 0,00 148,98 3080-INAI/C05/2021

10 44.086,74 15.468,72 59.555,46

10.1 M 26,05 732,77 503,63 229,14 13.119,56 5.969,10 19.088,66 99837-INAI/C05/2021

10.2 M 32,70 170,38 119,06 51,32 3.893,26 1.678,16 5.571,42 98522-INAI/C05/2021

10.3 M2 49,50 449,18 402,82 46,36 19.939,59 2.294,82 22.234,41 42684-DEINFRA/C-
Ea01/2021

10.4 M3 0,58 2.473,90 1.408,89 1.065,01 817,16 617,71 1.434,87 40092-DEINFRA/C-
Ea01/2021

10.5 M3 0,67 3.315,38 1.687,53 1.627,85 1.130,65 1.090,66 2.221,31 42611-DEINFRA/C-
Ea01/2021

10.6 M3 0,94 3.613,66 1.985,71 1.627,95 1.866,57 1.530,27 3.396,84 43946-DEINFRA/C-
Ea01/2021

10.7 M2 35,20 101,41 64,71 36,70 2.277,79 1.291,84 3.569,63 87467-INAI/C07/2021

10.8 M2 35,20 26,10 11,53 14,57 405,86 512,86 918,72 98555-INAI/C07/2021

10.9 M3 30,00 37,32 21,21 16,11 636,30 483,30 1.119,60 96525-INAI/C07/2021

11 39.491,80 13.035,89 52.527,69

11.1 N 3,00 51,72 27,64 24,08 82,92 72,24 155,16 40027-DEINFRA/C-
Ea01/2021

11.2 N 4,00 94,14 82,10 12,04 328,40 48,16 376,56 43729-DEINFRA/C-
Ea01/2021

11.3 M 200,00 5,30 3,49 1,81 698,00 362,00 1.060,00 91926-INAI/C05/2021

11.4 M 15,00 11,75 3,06 8,69 45,90 130,35 176,25 91854-INAI/C05/2021

11.5 M 15,00 13,45 4,29 9,16 64,35 137,40 201,75 91870-INAI/C05/2021

11.6 N 1,00 70,43 21,47 48,96 21,47 48,96 70,43 96984-INAI/C05/2021

11.7 M 648,00 43,71 31,67 12,04 20.522,16 7.801,92 28.324,08 43324-DEINFRA/C-
Ea01/2021
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11.8 M 205,00 48,93 44,12 4,81 9.044,60 986,05 10.030,65 43720-DEINFRA/C-
Ea01/2021

11.9 N 14,00 30,68 12,93 17,75 181,02 248,50 429,52 95806-INAI/C05/2021

11.10 N 14,00 78,77 63,60 15,17 890,40 212,38 1.102,78 96985-INAI/C05/2021

11.11 N 14,00 29,25 20,20 9,05 282,80 126,70 409,50 98111-INAI/C05/2021

11.12 M3 34,20 37,05 21,06 15,99 720,25 546,86 1.267,11 96525-INAI/C05/2021

11.13 M2 25,00 100,33 88,43 11,90 2.210,75 297,50 2.508,25 94993-INAI/C05/2021

11.14 M3 34,20 33,30 7,23 26,07 247,27 891,59 1.138,86 93382-INAI/C05/2021

11.15 N 2,00 183,00 162,16 20,84 324,32 41,68 366,00 101908-INAI/C05/2021

11.16 N 42,00 61,07 61,07 0,00 2.564,94 0,00 2.564,94 1545-INAI/C05/2021

11.17 N 45,00 52,13 28,05 24,08 1.262,25 1.083,60 2.345,85 43596-DEINFRA/C-
Ea01/2021

12 420,53 606,90 1.027,43

12.1 M2 361,59 1,50 0,23 1,27 83,17 459,22 542,39 C..09640-C
a04/2021

12.2 M3 8,00 60,63 42,17 18,46 337,36 147,68 485,04 42581-DEINFRA/C-
Ea01/2021

462.036,69 152.198,09 614.234,78

22,23%

/0518512

153132

TTAIR$:

B 
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ITEM PESO VALOR(R$)      

00,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$.9, R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$.9,9 R$.9,9 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00%

R$0,00 R$., R$0,00 R$9.08, R$0,00 R$0,00

0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$0,00 R$.0,9 R$.,97 R$0,00 R$0,00 R$0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$.79,7 R$.79,8 R$0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00%

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$7.7,8 R$0.0,8 R$0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 00,00% 0,00%

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$.78,7 R$0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 00,00% 0,00%

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$.70,90 R$0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 00,00% 0,00%

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$.8,7 R$0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00%

R$0,00 R$0,00 R$.9,09 R$0,00 R$0,00 R$7.,7

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00%

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0.0, R$0,00 R$.0,

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 00,00%

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$.07,

 RR
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1 INTRODUÇÃO 
 
O presente memorial descritivo tem por finalidade complementar o processo de 

execução da ampliação da CEM 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: Ampliação CEM Macieira. 
LOCALIZAÇÃO: R. Mutzu,  – 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 Ampliação da Escola 
Zenaide da Costa, 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. 

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. 
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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 
pelas obrigações estabelecidas no Edital, nas Especificações, nos Projetos, no 
memorial descritivo e no Contrato. 

 
3 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; 
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• 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; 

 
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. 

 
3.1 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 
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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 
oportunidade sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na 
documentação contratual. 

 
3.2 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. 

 
3.3 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 fornecidos 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. 

 
3.4 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 
construção, tendo como limite mais longo desse prazo a data do Recebimento 
Provisório da Obra. 

 
4 DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS 

 
As disposições gerais neste item valem para todos os projetos 
 

4.1 DEMOLIÇÕES 
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Para a ampliação da circulação de acesso a Sala denominada “Mais 
educação”, será necessária a remoção de telhas, estruturas de madeira e forros, não 
ocorrendo possibilidade de reaproveitamento, porém, os recortes e adequações de 
telhamento, nos limites de projeto, fazem parte dos trabalhos de demolição. Todos os 
itens removidos, ou retirados da obra, deverão ser encaminhados à disposição final, 
de acordo com as instruções regulamentares de descarte de materiais da construção 
civil, conforme os órgãos ambientais fiscalizadores. 

A CONTRATADA deverá atentar-se durante às demolições para preservar os 
ambientes e itens que não serão demolidos, qualquer avaria causada durante o 
processo de demolição, será responsabilidade da CONTRATADA, bem como a 
correção. Antes de realizar qualquer procedimento não previsto em projeto, A 
CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, quantas soluções necessárias 
para que a CONTRATANTE aprove o método de correção da avaria. Após o processo 
de aprovação do método, a CONTRATADA poderá realizar os procedimentos. 
 
4.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
 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.  
 

 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 dos projetos apresentados. A utilização 
de aparelhos topográficos fica a cargo da construtora.  
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A obra NÃO PODERÁ ser iniciada sem a conferência da locação pela 
fiscalização do setor de arquitetura e engenharia da Prefeitura Municipal de 
Fraiburgo/SC. 

 
 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 
Compreende as escavações, aterros, reaterros e raspagens necessárias para 

execução da obra, sapatas e vigas baldrames. 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 que não será utilizado para reaterro 
deve ser removido do local, tendo seu destino em local licenciado ambientalmente 
com o órgão responsável do município, sendo obrigatória a apresentação do 
certificado de destinação final de resíduos ao fiscal da obra. 

Os reaterros deverão ser executados em camadas compactadas 
mecanicamente de no máximo 20cm de espessura. A compactação deverá ser 
realizada com o solo em sua umidade ótima, sendo necessário executar o ensaio 
de umidade do solo em campo na data da compactação, com acompanhamento 
do engenheiro executor, registrado no diário de obras. 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a garantia da compactação do 
solo em seu ponto de umidade ótima, bem como a apresentação dos resultados dos 
ensaios necessários para tal. 

 
4.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

 
 FORMAS 

 
As formas deverão ser dimensionadas e construídas obedecendo as 

prescrições das normas brasileiras e o projeto apresentado. 
Na montagem das formas é imprescindível a verificação do prumo e nível. 

Quando no lançamento do concreto, se ocorrer algum dano a forma, a concretagem 
será interrompida e a forma imediatamente corrigida, para somente assim retornar o 
serviço de concretagem. 

As formas 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 formas sejam fabricadas com madeira serrada, bem como a 
estrutura de travamento sendo, que deverão ter boa qualidade de forma a não 
comprometer a estrutura. 

 
 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: 
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• 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. 

• 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. 

 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  
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. 

 
 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 
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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 
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. 

 
 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. 

 
 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. 
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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. 

Deverá ser executada uma junta de dilatação no ponto e encontro das novas 
estruturas de concreto armado com as estruturas já existentes no local. Esta junta 
deverá ser preenchida com material com trabalhabilidade adequada à função, 
devendo promover a impermeabilidade e estanqueidade, além de impedir a 
proliferação de vegetação e insetos. Nos pontos aparentes das juntas de dilatação 
deverá ser utilizado um perfil de alumínio, denominado “mata-junta”, com função de 
acabamento. Este deverá ser afixado de forma a não impedir a trabalhabilidade dos 
elementos estruturais, ficando como opção a fixação em apenas um dos lados ou 
realizar a perfuração do furo de fixação com diâmetro ligeiramente superior ao do 
parafuso utilizado. 

 
 INFRA-ESTRUTURA 

 
 SAPATAS 
 
Serão executadas sapatas em concreto armado com resistência mínima de 25 

MPa, sendo as dimensões e detalhamento das mesmas anotados em projeto. 
Após a escavação, regularização e compactação do solo de suporte da sapata 

deverá ser lançada um lastro de concreto magro. 
Durante a concretagem das mesmas deverá ser feito o lançamento do concreto 

a uma altura não superior a 2m e o adensamento deverá ser realizado por meio de 
um vibrador de imersão. 

 

 VIGAS BALDRAME 
 
Serão executadas vigas de baldrame em concreto armado, com resistência 

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

Serão executadas formas de madeira serrada, com espessura de 2,50cm. 
Na concretagem das mesmas deverá ser feita o lançamento e adensamento do 

concreto com vibrador. 
 
 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. 
Deverá ser executada a impermeabilização das duas faces e da face superior 

da viga de baldrame com emulsão asfáltica – 02 demãos. 
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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. 

 
 SUPERESTRUTURA 

 
 PILARES 

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

as vigas da laje cobertura, com resistência mínima de 25 MPa, sendo as dimensões 
e detalhamento das mesmas anotadas em projeto. 

Os pilares deverão ser perfeitamente prumados, sendo utilizada forma de 
madeira serrada com espessura de 2,50 cm com 2 utilizações. 

 
 VIGAS DE AMARRAÇÃO 

 
Serão executadas vigas em concreto armado, ligando o topo de todos os 

pilares, com resistência mínima de 25MPa, sendo as dimensões e detalhamento das 
mesmas anotadas em projeto. 

As vigas deverão manter seção retangular uniforme e estarem perfeitamente 
niveladas, sendo utilizada forma de madeira serrada com espessura de 2,50 cm com 
no máximo 2 utilizações. 

 
4.4 ALVENARIA 

 
 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS  

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

11,5x19x19cm, 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 1:2:6 
(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. 

 
Deverá ser observada a seguinte recomendação, relativa à locação: 

• Paredes externas sob vigas, deverão ser posicionadas a sobra da largura 

do bloco (em relação à largura da viga) para o lado interno, ou seja, parede 

alinhada pela face externa da estrutura. 

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

que permita o seu posterior encunhamento com tijolos maciços dispostos 
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obliquamente. O serviço de encunhamento deverá ser executado após 5 dias da 
conclusão das alvenarias. 

 
 

 ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO 
 
Será executado em local indicado no projeto, fechamento com blocos de vidro 

10x19x19 cm e o assentamento deverá ser com argamassa de cimento branco, cal 
hidratada e areia lavada, no traço 1:2:6 e o acabamento das juntas deverá ser com 
argamassa de cimento branco. 

A alvenaria finalizada deverá apresentar perfeita aparência, sem blocos 
danificados ou rebocados/sujos com argamassa. As fiadas deverão ser perfeitamente 
niveladas, alinhadas e aprumadas. 

 
 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) 

Em local indicado no projeto, deverá ser construído um fechamento com 
cobogós, elementos vazados de concreto, com dimensões de 50x50x7cm e sistema 
anti chuva. A execução deste serviço deverá seguir as mesmas disposições do item 
“Alvenaria de tijolos cerâmicos” deste memorial. 

Após o assentamento, o cobogó deverá ser pintado seguindo as disposições 
do item “Pintura”, com cor a ser definida e aprovada pela CONTRATANTE. 
 
 

 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 
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. 

Para janelas onde o vão se estende até a viga, conforme anotação em projeto, 
não haverá a necessidade de execução de vergas.  
 
4.5 COBERTURA 

 
Será executada cobertura com estrutura feita de perfis “U” de aço soldado e 

trama de perfis “U” de aço composto por tesoura e terças de modo que a estrutura 
comporte todas as solicitações de projeto, inclusive o telhamento, conforme 
apresentado em projeto. 

O telhamento referente ao pátio coberto deverá ser executado em telhas 
termoacústicas, tipo sanduíche composta por 2 telhas de aço galvalume 0,5mm e 
preenchimento em EPS 3 cm, com transpasse longitudinal. O telhamento das demais 
áreas será feito com telha de fibrocimento ondulada, com espessura de 6mm, com 
transpasse lateral de 1 volta e 1/4 e transpasse longitudinal mínimo de 20cm. O 
telhamento deverá estar alinhado, devidamente fixado, respeitando as inclinações do 
projeto e sem qualquer tipo de infiltração. 

A estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipótese será aceito qualquer 
peça danificada, ou empenada formando deflexões no telhado. 

 
 FORRO EM PVC 
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A fixação do forro será feita por perfis de sustentação e pendurais, de madeira 

ou aço galvanizado conforme o orçamento, e deverá ser uniforme, sem recortes ou 
emendas aparentes. Para junção das réguas, no sentido do comprimento, serão 
utilizadas emendas, e no perímetro do forro, serão utilizados arremates, ambos em 
PVC. 

As placas deverão apresentar 200 mm de largura e 10 mm de espessura, no 
mínimo, com encaixe do tipo macho e fêmea, na cor branca. 

Os forros serão estruturados com perfis de aço espaçados de 0,5 x 0,5 m 
sustentados por pendurais em aço espaçados 1 x 1 m, atirantados nas tesouras e 
terças da estrutura do telhado. As emendas e as bordas junto às paredes deverão ser 
encaixadas em peças especiais constituídas do mesmo material do forro. 

O forro instalado deverá apresentar perfeitas condições, sem avarias nem 
frestas entre as placas ou acabamentos. 

 
 
4.6 INSTALAÇÕES 
 

 SANITÁRIA 
 

Para o sistema do esgoto sanitário foi considerado o uso e readequação da 
estrutura existente. 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.  
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.  

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. 
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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 do sistema de esgoto sanitário será feito no sistema existente 
de tanque séptico, filtro anaeróbio. 
 Os equipamentos de tratamento de efluentes deverão ser limpos e devem 
passar por uma revisão para readequação. O serviço de limpeza e orientações para 
readequação, caso necessária, deverão ser acompanhados e dadas pelo fiscal da 
obra. Deverão ser instaladas novas escotilhas de acesso aos equipamentos de 
tratamento de esgoto de forma a possibilitarem o acesso e limpeza sem a 
movimentação de terra. 
 
 

 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). 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 flexível corrugado, PVC, instalados em 
paredes. 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 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. 
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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). 
 

 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 e 75mm 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. 

Deverá ser instalado, conforme indicação do projeto, tubo de concreto com 
diâmetro de 300mm para coleta de águas pluviais evitando o acumulo no terreno. 

 

• 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 
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. 

 
4.7 PISOS E CONTRAPISO 

 
 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. 
   

 LONA PLÁSTICA 
 

Em todos os pisos (exclusa circulação interna) será aplicado lona plástica preta 
e=150 micra. 
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 PISO INTERNOS E EXTERNOS (CONCRETO ARMADO) 

 
Concreto utilizado deverá ser usinado com resistência característica do 

concreto à compressão aos 28 dias Fck de 25 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 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”. 

Deverão ser feitas juntas de dilatação no piso da circulação espaçadas no 
máximo a cada 15 metros quadrados, conforme apresentado em projeto. 
 

 
4.8 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 

 
Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de 

iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o 
enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da 
alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas e o 
umedecimento da área a ser revestida. 

 
 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). 

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. 

 
 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 em panos de 
fachada e 20mm em paredes internas, aplicada somente após o endurecimento do 
chapisco já com as tubulações de instalações elétricas, hidráulicas e esgotos 
embutidas na alvenaria. Utilizar argamassa com traço 1:2:6 (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. 
 

 PINTURA  
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Todas as superfícies de alvenaria emboçadas 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 e internas receberão pintura em duas demãos sendo: tinta 
látex acrílica semi-brilho, tinta epóxi ou tinta alquídica de acabamento esmalte 
sintético, conforme especificado em projeto, incluso fundo selador. Conforme 
indicação em projeto, o piso de concreto polido referente a área coberta deverá 
receber pintura epóxi em 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. 

 
 REVESTIMENTO CERÂMICO PISO (PLACAS 45 X 45 CM) 

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

definir, superfície acetinado, espessura até 8 mm, junta de assentamento conforme 
especificação do fabricante, retificado, PEI V ou Grupo 5. Deverá ser realizada a 
colocação de rodapé cerâmico com 7 cm de altura. O rejunte deverá ser do tipo 
cimentício, cor a definir. 

O revestimento cerâmico nos pisos deverá ser aplicado em todas as áreas 
indicadas no projeto arquitetônico. 

Os revestimentos cerâmicos dos pisos devem ser colocados no sentido do 
fundo do ambiente para a porta. As juntas devem ter largura conforme especificação 
do fabricante, 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 com cor a ser confirmada com o 
fiscal, deve ser executado logo após a colocação do revestimento cerâmico. 

A construtora, antes do assentamento, deverá requisitar ao fiscal informação 
sobre as cores das cerâmicas. Deverão ser entregues amostras, para posterior 
aprovação pelo fiscal.  
 
4.9 ESQUADRIAS 

 
 JANELAS E PORTAS DE ALUMÍNIO 

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

na cor branca e as portas de alumínio anodizado na cor branca, com locais, 
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características, 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 isento de defeitos. No caso de cortes após a 
anodização dos perfis, as superfícies sem anodização não poderão estar visíveis. 

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. 

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. 

Posicionar a folha de porta corretamente no vão, apoiá-la convenientemente e 
parafusar as dobradiças no batente. 

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), 

Nenhum material poderá ser aplicado/instalado/fixado sem a prévia 
análise do representante da CONTRATANTE e aprovação do mesmo. 

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. 

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 
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 do banheiro possuirão fechadura tipo “livre e ocupado”. 
Todas as ferragens das portas sem barra antipânico serão: dobradiças 

galvanizadas (3 dobradiças por porta), fechaduras de cilindro com maçanetas tipo 
alavanca, todos os acessórios de primeira qualidade. 
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As portas com fechadura tipo barra antipânico deverão possuir fechadura e 
maçaneta para o lado externo de forma que estes não influenciem no acionamento da 
barra pelo lado interno. 

 
 PEITORIS 

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

de 2 cm, conforme consta no projeto arquitetônico. Todos os peitoris deverão ser 
executados junto aos vãos das esquadrias para lhes dar acabamentos e proteções de 
umidades. O peitoril deverá ter declividade e um recorte em sua parte inferior que 
servirá como pingadeira, para o devido escoamento de águas pluviais 
 

 SOLEIRAS 
 
Haverá soleiras nas portas que dão acesso à um ambiente em nível mais alto 

que o externo (portas de acesso externo). Deverão ser soleiras em granito, cor cinza 
andorinha e espessura de 2cm, conforme consta no projeto arquitetônico.  
 
 

4.10 FECHAMENTOS E GRADIS 
 

 MOURÃO, CERCAMENTO 
 
Todo mourão e cercamento existente deverá ser retirado. No momento da 

retirada a CONTRATADA deve armazenar todos os itens retirados em local adequado, 
até que a CONTRATANTE realize a coleta, ou indique o local ideal para deposição. 

Deverá ser executado, conforme indicação no projeto, mourões de concreto 
novos (inclusive mureta em concreto) sessão quadrada 10cmx10cm, altura 2,30 
metros, com tela de arame galvanizado revestida em PVC fio 2,11mm (14BWG) 
losangular, bitola final=2,8mm, malha 8cmx8cm, altura 2 metros. 

 
 GRADIL DE FECHAMENTO DA ESCOLA 
 
Conforme representado em projeto e também neste memorial, deverão ser 

executados na fachada frontal gradís confeccionados com tubos quadrados de 
metalon, e revestidos com fundo zarcão e pintura esmalte brilhante duas de mão. Os 
portões metálicos (soldados no gradil) que darão acesso à escola deverão seguir a 
mesma configuração apresentada nos detalhes a seguir.  
 
4.11 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 

 
Conforme representado em projeto e também neste memorial, deverão ser 

executados guarda-corpos a altura de 1,10 metros, confeccionados em montantes 
tubulares de 1.1/4” espaçados de 1,20 m, travessa superior de 1.1/2”, gradil formado 
por tubos horizontal de 1” e verticais de ¾”, assim como corrimãos duplos, 
confeccionado em aço galvanizado e=1.1/2”. Ambos devem ser fixados com 
chumbador mecânico. 

Toda a instalação deve garantir boa aparência, estabilidade e resistência contra 
esforços, conforme prevê NBR específica.  



 21 de 29 
 

As peças metálicas devem ser obrigatoriamente revestidas com fundo 
anticorrosivo e pintura esmalte, duas demãos. 

 
4.12 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. 
Deverá atender aos requisitos da NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência. 
 

• Sinalização de Abandono de Local:  
A locação e instalação da SAL deverá ser executada rigorosamente conforme 

disposto em projeto. Deverá atender aos requisitos da NBR 13.434 - Sinalização de 
segurança contra incêndio e pânico, partes: 1, 2 e 3. 
 

Todo o sistema de incêndio estando visível, ou dentro da casa de bombas, 
deverá ser pintado de vermelho e devidamente identificado como Incêndio, 
inclusive rede elétrica e eletrodutos. 
 
 
4.13 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPCDA) 
 

O SPCDA tem como objetivo receber os raios através dos captores, reduzindo 
ao mínimo a probabilidade da estrutura ser atingida diretamente pelos mesmos; de 
conduzir a corrente do raio, recebida pelos captores até o aterramento, por meio das 
descidas, reduzindo ao mínimo a probabilidade de descargas laterais e de campos 
eletromagnéticos perigosos no interior da estrutura; e de dispersar no solo a corrente 
recebida dos condutores de descida, através do aterramento, reduzindo ao mínimo a 
probabilidade de tensões de toque e de passo perigosas. 

 

Das condições de instalações: 

• Nenhum ponto da edificação, equipamentos e aparelhos poderão ficar fora do 
campo de proteção; 

• As interligações entre massas metálicas e o SPCDA, devem ser tão curtas 
quanto possível; 

• Não é permitida a presença de materiais inflamáveis nas imediações das 
instalações do SPCDA; 
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Dos captores: 

• Para o projeto foi utilizado sistema de Gaiola/malha Faraday com captores do 
tipo cabos de cobre nu com diâmetros 35mm², interligados uns aos outros 
inclusive nas cumeeiras, formando um anel de proteção; 

• A edificação está classificada com nível de proteção III, conforme NBR. 
 

Dos condutores de descida: 

• As descidas possuem espaçamentos inferiores a 20 m, ou seja, conforme 
projeto; 

• Nas descidas serão utilizados cabos de cobre nú 35mm², os quais serão 
instalados de forma aparente, afixados diretamente sobre a estrutura, junto as 
paredes de alvenaria e concreto da estrutura da edificação no percurso entre a 
cobertura e o pavimento térreo, estas descidas serão protegidas por 
eletrodutos de PVC rígido de Ø 2”x3000mm afixadas na alvenaria, conforme 
descreve o projeto; 

• Para estas descidas, nos eletrodutos de PVC rígido serão instaladas caixas do 
tipo condulete com tampa, de maneira a permitir a inspeção do nível de 
resistividade elétrica do sistema de aterramento, conforme descreve o projeto. 

 

Do aterramento: 

• O sistema de terra deve estabelecer uma resistência ôhmica não superior a 10 
ohms; 

• O sistema de aterramento será constituído por uma malha, em forma de anel, 
constituída por cabo de cobre nu 50mm², enterrados no solo a 60cm de 
profundidade mínima, que interligará todas as descidas, as quais serão feitas 
de forma aparente, com os condutores de descida afixados diretamente sobre 
as alvenarias desta edificação, onde especificado em projeto; 

• Para cada descida anotada em projeto, na malha circundante da edificação, 
será instalada três hastes de aterramento, tipo Copperweld de 
Ø5/8”x2400mm, que será conectada ao cabo de cobre do aterramento e aos 
cabos das descidas; 

• As hastes de terras conectadas as descidas da malha da cobertura, devem 
estar acessíveis à inspeção por meio de caixas específicas a esta finalidade, 
conforme descreve o projeto, reportar-se aos detalhes anexos ao projeto; 

• Para a instalação das hastes de terra, estas devem ser enterradas a uma 
distância mínima de 50cm em relação às fundações e ou base de pilares da 
estrutura da edificação, conforme mostra o projeto anexo; 

• Em todos os casos, estruturas metálicas da edificação serão aterradas através 
de soldas exotérmicas feita pelo processo aluminotécnico, utilizando-se pó 
exotérmico num molde de grafite que, após a reação, transforma-se em liga de 
cobre formando a conexão da forma desejada para soldagem de cobre com 
cobre, e cobre com outros metais para fins elétricos, aterrados conforme 
norma; 

• A descida dos terminais será feita através de cabo nú, seção nominal 35mm², 
fixado a estrutura por suportes metálicos, sendo que o cabo será protegido 
mecanicamente por um eletroduto de PVC rígido, Ø 2”, até a altura de 3.00m a 
partir do solo. Este cabo de descida será contínuo, ou seja, sem nenhum tipo 
de emenda, desde a conexão com a malha da cobertura ou estrutura metálica 
a que for conectado; 
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• Os eletrodutos de terra serão do tipo Copperweld de Ø5/8’’x2400mm, em 
quantidades suficientes de modo a se obter a resistência de terra mínima de 
10para cada malha independente; 

 
Todos os detalhes do SPCDA apresentados no projeto devem ser 
seguidos rigorosamente 
 
 

5 ACABAMENTOS 
 

Todos as cores e materiais utilizados nos acabamentos, sem exceção, deverão 
passar por aprovação da fiscalização do departamento de Arquitetura e Engenharia 
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. 

 
6 DA LIMPEZA GERAL 
 
6.1 GENERALIDADES 
 

Tudo o que a Empreiteira edificou ou instalou, deverá ser entregue 
perfeitamente limpo constituindo isso à denominação limpeza geral. 

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. 

 
6.2 REMOÇÃO DE ENTULHO 
 

Cabe ao construtor manter permanentemente limpos os locais onde serão 
realizados os serviços, evitando-se o acúmulo de detritos que possam comprometer 
a salubridade local. 

Será também de grande importância que o construtor se utilize métodos de 
trabalho que permitam minimizar o desperdício de materiais durante a execução dos 
serviços, fato este que contribuirá decisivamente para a redução do volume de entulho 
produzido. 

A remoção periódica de entulhos será providenciada sempre que o volume 
acumulado completar a capacidade de um caminhão. O entulho poderá ser removido 
em caminhões do tipo basculante ou por caçambas removíveis. O local para 
vazadouro do entulho será unicamente de responsabilidade do Construtor cabendo-
lhe, portanto todas as multas e sanções decorrentes de possíveis irregularidades 
provocadas quando da execução deste trabalho. Enquanto aguarda sua remoção e 
ainda durante a mesma, o entulho será periodicamente molhado, visando-se assim, 
diminuir a concentração de poeira nos ambientes. 

A executora deve obrigatoriamente entregar à prefeitura o Certificado de 
Destinação Final (CDF) de resíduos, afim de atestar o destino correto dos resíduos. 

 
7 CONSIDERAÇÕES 
 

Deverão ser executados todos os pequenos serviços decorrentes da instalação 
tais como abertura e fechamento de rasgos ou passagens, pequenas demolições, 



 24 de 29 
 

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. 

 
8 MEDIÇÕES 
 

A empresa executora realizará uma medição preliminar dos serviços 
executados, 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). 

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. 

 
9 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. 
 

 
Modelo de diário de obra 
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10 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 
de qualquer elemento da Empreiteira que com aqueles venha a ter contato ou relações 
de modo direto ou indireto. 

 
11 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. 
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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. 

 
11.1 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, 
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. 
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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 
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. 

 
12 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. 

 
13 DOS PRAZOS 
 

O prazo para a execução do presente objeto é de 08 meses (duzentos e 
quarenta 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 
justificar suspensão da contagem do prazo, somente serão considerados pelo fiscal 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO quando apresentados na ocasião das 
ocorrências anormais. 
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 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. 

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. 

 
14 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 ÓRGÃOS 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. 
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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. 

 
 
15 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. 
 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

André Carlos Chelli 

Engenheiro Civil 

CREA-SC 051851-2 

 

 

  Fraiburgo/SC, novembro de 2021. 



Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

OBRA: 36 - C.E.M. MACIEIRA

Rua Mutzu s/ nº      Quadra 587  Lote 01  Bairro MacieiraENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRÉ CARLOS CHELLI - CREA CREA/SC 051851-2
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1 INTRODUÇÃO 
 
O presente memorial descritivo tem por finalidade complementar o processo de 

execução da reforma Ginásio C.E.M. 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: Reforma Ginásio do C.E.M. Macieira 
LOCALIZAÇÃO: R. Mutzu, 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 reforma do Ginásio 
C.E.M 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. 

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. 
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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 
pelas obrigações estabelecidas no Edital, nas Especificações, nos Projetos, no 
memorial descritivo e no Contrato. 

 
3 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; 
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• 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; 

 
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. 

 
3.1 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 
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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 
oportunidade sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na 
documentação contratual. 

 
3.2 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. 

 
3.3 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. 

 
3.4 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 
construção, tendo como limite mais longo desse prazo a data do Recebimento 
Provisório da Obra. 
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4 DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS 
 
As disposições gerais neste item valem para todos os projetos 

 
4.1 DEMOLIÇÕES 

 
As telhas, e esquadrias deverão ser retiradas de forma a serem reaproveitadas 

posteriormente. Todos os itens removidos, ou retirados da obra, deverão ser 
retornados à prefeitura, na central de obras. 

A CONTRATADA deverá atentar-se durante às demolições para preservar os 
ambientes e itens que não serão demolidos, qualquer avaria causada durante o 
processo de demolição, será responsabilidade da CONTRADA, bem como a correção. 
Antes de realizar qualquer procedimento não previsto em projeto, A CONTRATADA 
deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, quantas soluções necessárias para que a 
CONTRATANTE aprove o método de correção da avaria. Após o processo de 
aprovação do método, a CONTRATADA poderá realizar os procedimentos. 
 
4.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
 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.  
 

 LOCAÇÃO DA OBRA (ARQUIBANCADA, BANHEIRO) 
 
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. 
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A locação deverá ser executada através de gabarito de madeira, devidamente 
apoiado e nivelado, atendendo os requisitos dos projetos apresentados. A utilização 
de aparelhos topográficos fica a cargo da construtora.  

A obra NÃO PODERÁ ser iniciada sem a conferência da locação pela 
fiscalização do setor de arquitetura e engenharia da Prefeitura Municipal de 
Fraiburgo/SC.  

 
 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 que não será utilizado para reaterro 
deve ser removido do local, tendo seu destino definido posteriormente pelo fiscal da 
Prefeitura Municipal de Fraiburgo responsável pela obra. 

O solo escavado deverá ser compactado mecanicamente com a utilização de 
placa vibratória para serem evitadas fendas ou trincas na fundação. 

 
4.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

 
 FORMAS 

 
As formas deverão ser dimensionadas e construídas obedecendo as 

prescrições das normas brasileiras e o projeto apresentado. 
Na montagem das formas é imprescindível a verificação do prumo e nível. 

Quando no lançamento do concreto, se ocorrer algum dano a forma, a concretagem 
será interrompida e a forma imediatamente corrigida, para somente assim retornar o 
serviço de concretagem. 

As formas 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 formas sejam fabricadas com madeira serrada, bem como a 
estrutura de travamento sendo, que deverão ter boa qualidade de forma a não 
comprometer a estrutura. 

 
 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 
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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. 

• 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. 

 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. 

 
 

 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 
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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 
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. 

 
 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. 

 
 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 
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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. 

 
 

 INFRA-ESTRUTURA 
 

 VIGAS BALDRAME 
 
Serão executadas vigas de baldrame em concreto armado, com resistência 

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

Serão executadas formas de madeira serrada, com espessura de 2,50cm. 
A concretagem das mesmas deverá ser feita o lançamento e adensamento do 

concreto com vibrador. 
 
 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. 
Deverá ser executada a impermeabilização das duas faces e da face superior 

da viga de baldrame com emulsão asfáltica – 02 demãos. 
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. 
 
 

 VIGAS DE AMARRAÇÃO 
 
Serão executadas vigas em concreto armado, ligando dos pilares do BWC 

PNE, com resistência mínima de 25MPa, sendo as dimensões e detalhamento das 
mesmas anotadas em projeto. Estes deverão ser executadas conforme projeto e 
engastadas na estrutura existente. 

As vigas deverão manter seção retangular uniforme e estarem perfeitamente 
niveladas, sendo utilizada forma de madeira serrada com espessura de 2,50 cm com 
no máximo 2 utilizações. 

 
4.4 ALVENARIA 
 

A alvenaria de vedação externa deverá ser executada em bloco vazado de 
concreto, 14x19x39cm, obedecendo aos alinhamentos determinados no projeto, 
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utilizando-se blocos de concreto, de massa homogênea, coloração uniforme, planos 
e com arestas vivas.  

A alvenaria de vedação do BWC PNE deverá ser executada em bloco vazado 
cerâmico, 11,5x19x19cm, obedecendo os alinhamentos determinados no projeto, 
utilizando-se bloco cerâmico, de massa homogênea, coloração uniforme, planos e 
com arestas vivas. 

Para assentamento das alvenarias, 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 à 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. 

 
 

4.5 ARQUIBANCADA 
 

 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA 
 

Deverá ser realizado o serviço de demolição de piso, conforme representado 
em projeto, nas áreas onde as sapatas da arquibancada deverão ser locadas. 
 

 SAPATAS 
 

Serão executadas sapatas em concreto armado com resistência mínima de 25 
MPa, sendo as dimensões e detalhamento das mesmas anotados em projeto. 

Após a escavação, regularização e compactação do solo de suporte da sapata 
deverá ser lançada um lastro de concreto magro. 

Durante a concretagem das mesmas deverá ser feito o lançamento do concreto 
a uma altura não superior a 2m e o adensamento deverá ser realizado por meio de 
um vibrador de imersão. 
 

 VIGAS 
 
Serão executadas vigas em concreto armado, com resistência mínima de 25 

MPa, sendo as dimensões e detalhamento das mesmas anotados em projeto. 
Serão executadas formas de madeira serrada, com espessura de 2,50cm. 
A concretagem das mesmas deverá ser feita o lançamento e adensamento do 

concreto com vibrador. As vigas principais terão formato da arquibancada. 
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 PILARES 
 
Serão executados pilares em concreto armado, ligando as vigas sapatas, com 

resistência mínima de 25 MPa, sendo as dimensões e detalhamento das mesmas 
anotadas em projeto. 

Os pilares deverão ser perfeitamente prumados, sendo utilizada forma de 
madeira serrada com espessura de 2,50 cm com 2 utilizações. 
 

 LAJE 
 
Conforme representado em projeto, deverá ser executada laje pré-moldada 

unidirecional, biapoiada, para pisos, em vigota convencional e preenchimento com 
blocos cerâmicos. Com sobrecarga para arquibancada. 

 
 
4.6 COBERTURA 

 
O telhamento da cobertura deverá ser removido e substituído por telha 

ondulada de aço/alumínio 0,5 mm / EPS 30 mm/filme, com especificações para 
cobertura em arco, de modo que comporte todas as solicitações de projeto. Produto 
fornecido com retardante a chama, acompanhado de laudo. 

O telhamento deverá estar alinhado, devidamente fixado, respeitando as 
inclinações do projeto e sem qualquer tipo de infiltração. Cuidado especial no 
cobrimento entre telhas, tanto no longitudinal como no transversal. 

 
A cobertura deve ficar alinhada e em nenhuma hipótese será aceito qualquer 

peça danificada, ou amassada, empenada formando deflexões no telhado. 
A fixação deverá ser com parafuso 3.1/4”, na onda alta com isolamento 30 mm  

 
 
 

 FECHAMENTO COM TELHA METÁLICA OITÃO 
 
Nos oitões serão substituídas as telhas existentes por telhas de aluzinco 

onduladas e=5mm, para fechamento externo, conforme indica o projeto arquitetônico. 
As telhas serão fixadas com rebites ou parafusos na lateral da treliça, fechando todo 
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o espaço e fazendo o recorte nas terças de forma a impedir a entrada de pássaros no 
interior da edificação. 

 

• 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 
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. 

 
 COBERTURA DE POLICARBONATO 

 
Nas entradas principais, conforme indicação em projeto, deverá ser instalado 

cobertura toldo com chapas de policarbonato 10mm e estrutura metálica de 
ALUMÍNIO. 
 
 

 FORRO EM PVC 
 
Conforme indicação em projeto, deverá ser instalado sobre os BWC e WC PNE forro 
em PVC. A fixação do forro será feita por perfis de sustentação e pendurais, de 
madeira ou aço galvanizado conforme o orçamento, e deverá ser uniforme, sem 
recortes ou emendas aparentes. Para junção das réguas, no sentido do comprimento, 
serão utilizadas emendas, e no perímetro do forro, serão utilizados arremates, ambos 
em PVC. 

As placas deverão apresentar 10 mm de largura e 10 mm de espessura, no 
mínimo, com encaixe do tipo macho e fêmea, na cor branca. 

 
 

4.7 INSTALAÇÕES 
 

 HIDRÁULICA 
 

Para o sistema de abastecimento de água potável mantém-se o sistema de 
abastecimento indireto existente, 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. A partir do reservatório, a água 
segue pelas colunas de distribuição predial para a edificação, como consta nos 
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desenhos do projeto e abastecerá os lavatórios, bacias sanitárias, bebedouro, tanque 
de lavar roupas e pias. 

As novas instalações hidráulicas deverão ser executadas a partir das 
instalações existentes, seguindo 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. 
 

 SANITÁRIA 
 

Deverá ser instalada nova caixa de gordura, localizada 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 existente 

de tanque séptico, filtro anaeróbio. 
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.  

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. 

O tratamento final dos efluentes será através de tanque séptico, filtro anaeróbio 
e sumidouro existente no local que passará por revisão. Sendo necessária a 
construção de dutos de inspeção com tampas, para a fossa e filtro, revisão das 
tubulações, revisão de vedações, com inclusão de tubos e acessórios necessários, 
bem como substituição das pedras conforme indicação de tamanho da SANEFRAI.  

Construir um filtro anaeróbio em estrutura de concreto armado e blocos de 
concreto, devidamente rebocada internamente, impermeável, completo conforme 
projeto apresentado. 
 

 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). 
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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. 

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 
especificado no projeto. 

A bitola dos eletrodutos deverá ser compatível 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. 

Os circuitos de tomadas serão dotados de disjuntores para garantir a 
segurança.  

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo 
de energia (tubulares de LED 2x18 W e Refletor de LED 200W – Luz branca, mínimos 
de 5.500K e 15.000 lumens – ip66). 
 
 

 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 
 
As calhas existentes deverão ser removidas e substituídos. Estes serão em 

chapa de aço galvanizado nº 24, protegida contra corrosão, branca, a calha deverá 
ter inclinação mínima de 1%. As calhas e rufos deverão ser colocados de modo que 
garanta o perfeito escoamento das águas pluviais 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 o 
solo com a utilização de curvas ou joelhos, fixados por parafusos e buchas nas 
paredes por abraçadeiras a cada no máximo 1,50 metros de distância entre si, 
conforme especificado no projeto arquitetônico e projeto de instalações 
hidrossanitárias. As tubulações de descida pluvial existente em uma das laterais 
deverão permanecer, somente recebendo reforço da fixação por abraçadeiras. 

Faz se necessária a execução de uma abertura no muro lateral ao ginásio e 
instalação de tubo PVC para passagem de águas pluviais evitando o acumulo no local, 
com execução de tubulação de escoamento até o lado oposto do ginásio, passando 
subterraneamente. 
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4.8 PISOS E CONTRAPISO 

 
 LASTRO DE BRITA 

 
Regularizar o solo as cotas de projeto e após a regularização, nivelamento e 

compactação do terreno, deverá ser executado um lastro apiloado de brita nº 02 com 
espessura de 5 cm. 
 

 CONTRAPISO 
 
Conforme indicação no projeto, deverá ser executado piso para calçada na 

entrada lateral com concreto moldado in loco e acabamento desempenado, 
convencional. 

 
 RECUPERAÇÃO DO PISO  

 
Em uma faixa de dois metros, centralizada em relação ao centro de onde serão 

feitos as sapatas e pilares, o piso e contrapiso deverão ser recortados e demolidos 
para a execução da infraestrutura e superestrutura da arquibancada supracitadas. 
Após a finalização dos pilares, o piso e contrapiso demolido deverá ser refeito 
seguindo as premissas deste memorial. 

Após a recuperação dos recortes realizados, qualquer deterioramento restante 
no piso deverá ser recuperado antes da aplicação da pintura epóxi. 

Por fim, serão aplicadas 2 demãos de pintura epóxi na área de circulação, 
conforme indicação no projeto e feito as demarcações das faixas conforme modelo 
cedido pela fiscalização, seguindo as especificações do item “Pintura” deste memorial 

Na arquibancada serão aplicadas 2 demãos de pintura acrílica em piso 
cimentado. 
 
 
4.9 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 

 
Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de 

iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o 
enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da 
alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas e o 
umedecimento da área a ser revestida. 

 
 CHAPISCO  

 
A aplicação de chapisco utilizará argamassa convencional preparada em obra, 

misturando-se cimento e areia manualmente. Todas as paredes internas do BWC e 
WC PNE, conforme indicação em projeto, deverão ser revestida por chapisco, com 
traço 1:3 (cimento e areia). 

Previamente à execução do chapisco, a base deverá ser lixada para remoção 
de pinturas, 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. 
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 EMBOÇO 

 
Decorridos 6 (seis) 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 20mm a 25mm em 
paredes, aplicada somente após o endurecimento do chapisco já com as tubulações 
de instalações elétricas, hidráulicas e esgotos embutidas na alvenaria. Utilizar 
argamassa com traço 1:2:5 (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 revestimento internamente, e externamente para receber selador e 
aplicação da pintura. 
 

 PINTURA  
 
Todas as superfícies de alvenaria deverão ser lixadas para gerar aderência e 

limpas, de modo a eliminar 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.  

Deverá ser aplicado nas paredes internas e externas tinta específica para cada 
tipo de superfície, conforme indicado no projeto, sendo: tinta para cerâmica nas 
paredes de tijolo à vista, tinta látex acrílica nas vigas e pilares em concreto e tinta 
esmalte sintético para madeira nas divisórias de madeira. 

As estruturas metálicas deverão receber tinta alquídica de fundo (tipo zarcão), 
e acabamento com tinta esmalte sintético. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas.  

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. 
 
 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PISO (PLACAS 45X45 CM) 
 
O revestimento cerâmico nos pisos deverá ser aplicado em todas as áreas 

indicadas no projeto arquitetônico. 
Revestimento cerâmico, placa esmaltada extra, tamanho 45x45 cm, cor a 

definir, superfície acetinado, espessura até 8 mm, junta de assentamento conforme 
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especificação do fabricante, retificado, PEI V ou Grupo 5. O rejunte deverá ser do tipo 
cimentício, cor a definir. 

Os revestimentos cerâmicos dos pisos devem ser colocados no sentido do 
fundo do ambiente para a porta. As juntas devem ter largura conforme especificação 
do fabricante, 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 com cor a ser confirmada com o 
fiscal, deve ser executado logo após a colocação do revestimento cerâmico. 

A construtora, antes do assentamento, deverá requisitar ao fiscal informação 
sobre as cores das cerâmicas. Deverão ser entregues amostras, para posterior 
aprovação pelo fiscal.  

 
 REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES (PLACAS 33X45 CM) 

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

das áreas indicadas no projeto, até o teto, ou em caso de fachadas até a altura 
especificada. 

Revestimento cerâmico, placa esmaltada extra, tamanho 33x45cm, cor a 
definir, clara, superfície acetinado, espessura até 8 mm junta de assentamento 
conforme especificação do fabricante, retificado, PEI IV ou Grupo 4. O rejunte deverá 
ser do tipo cimentício, cor a definir. 

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 ter largura conforme especificação do fabricante, 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 EPÓXI, com cor a ser confirmada com o fiscal, que deve ser 
executado logo após a colocação do revestimento cerâmico. 

A construtora, antes do assentamento, deverá requisitar ao fiscal informação 
sobre as cores das cerâmicas. Deverão ser entregues amostras, para posterior 
aprovação pelo fiscal.  
 
4.10 ESQUADRIAS 

 
 JANELAS E PORTAS DE ALUMÍNIO 

 
Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas existentes deverão ser 

substituídas por janelas de alumínio, tipo basculante, com uma fixa e outra bascula,  
e vidros 4mm impressos, com locais, características, dimensões, revestimentos 
indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas).  

As portas de madeira, indicadas em projeto deverão ser substituídas por porta 
de alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos. 

As portas do banheiro possuirão fechadura tipo “livre e ocupado”. 
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Os alumínios deverão ser anodizados, na cor natural, de acordo com as normas 
da ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 isento de defeitos. No caso de cortes após a 
anodização dos perfis, as superfícies sem anodização não poderão estar visíveis. 

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. 

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. 

Posicionar a folha de porta corretamente no vão, apoiá-la convenientemente e 
parafusar as dobradiças no batente. 

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), 

Nenhum material poderá ser aplicado/instalado/fixado sem a prévia 
análise do representante da CONTRATANTE e aprovação do mesmo. 

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. 

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 
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.  

Todas as ferragens das portas terão dobradiças galvanizadas (3 dobradiças 
por porta), fechaduras de cilindro com maçanetas tipo alavanca, todos os acessórios 
de primeira qualidade. 
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 PEITORIS 
 
O peitoril de janelas será em granito, cor cinza andorinha e espessura de 2 cm, 

conforme consta no projeto arquitetônico. Todos os peitoris deverão ser executados 
junto aos vãos das esquadrias para lhes dar acabamentos e proteções de umidades. 
O peitoril deverá ter declividade e um recorte em sua parte inferior que servirá como 
pingadeira, para o devido escoamento de águas pluviais. 
 

 

4.11 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 
 

Conforme representado em projeto e também neste memorial, deverão ser 
executados guarda-corpos a altura de 1,10m, confeccionados em montantes tubulares 
de 1.1/4” espaçados de 1,20 m, travessa superior de 1.1/2”, gradil formado por tubos 
horizontal de 1” e verticais de ¾”, assim como corrimãos duplos, confeccionado em 
aço galvanizado e=1.1/2”. Ambos devem ser fixados com chumbador mecânico. 

Toda a instalação deve garantir boa aparência, estabilidade e resistência contra 
esforços.  

As peças metálicas devem ser obrigatoriamente revestidas com fundo 
anticorrosivo e pintura esmalte, duas demãos. 
 
 
4.12 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 
Será executado, conforme especificações constantes em projeto, o sistema de 

hidrante no local e deverá ser substituído a central de alarme contra incêndio e 
acionador manual de segurança existentes. 

 

• Sistema de Hidrantes:  

A locação e instalação dos hidrantes deverá ser executada rigorosamente 
conforme disposto em projeto e deverão atender aos requisitos da NBR 13714 - 
Sistemas de hidrantes e de mangueiras (2x15 m.) para combate a incêndio. 

 
Todo o sistema de incêndio estando visível, deverão estar pintados de 

vermelho e devidamente identificado como Incêndio, inclusive rede elétrica e 
eletrodutos. 

 

4.13 ACESSÓRIOS 
 

 FECHAMENTO COM TELA DE NYLON 
 

A tela de fio de polipropileno (P.P. - nylon) com malha de 100mm, deverá ser 
instalada acima da quadra no nível dos tirantes (H=6m), e estender-se sobre a 
mesma. A tela deverá ser devidamente esticada, por cabos de aço e esticadores, não 
possuir avarias e garantir a proteção dos refletores, da cobertura e dos oitões 
metálicos, com o objetivo de conter que bolas e demais objetos com mais de 10cm de 
diâmetro que possam atinjam mesmos. 
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 TABELA DE BASQUETE 
 
Deverá ser removido a estruturas e tabelas de basquete existentes no local e 

posteriormente instalado par de tabelas de basquete em compensado naval de 
1,80x1,20 m com aro de metal e rede conforme as figuras a seguir. 

 
Figura 1 - Tabela de basquete oficial 

 

 

 
A estrutura deverá ser articulada, fixada por chumbadores na quadra conforme 

apresentado na figura a seguir. 
 

Figura 2 - Estrutura da tabela de basquete 

 
 
 

 REDE DE VOLEI 
 

Deverá ser instalado estrutura metálica com rede de vôlei confeccionada em fio 
de polietileno (nylon) de alta resistência, malha 14x14cm com faixa sintética, tendo 
1m de largura por 6 metros de comprimento, conforme as figuras a seguir. 
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Figura 7 – Estrutura metálica com rede de vôlei 

   
 
 A estrutura deverá ser móvel possibilitando a colocação e remoção da mesma 
na quadra. 
 
 
4.14 LOUÇAS E METAIS 
 

Nos banheiros, deverão ser substituídos os vasos sanitários existentes por 
vasos sanitários sifonados com caixa acoplada, de material cerâmico 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.  

Deverá ser executado bancada de granito cinza polido para lavatório e cuba de 
embutir oval em louça branca, conforme quantidades previstas. 

Conforme representado em projeto e também neste memorial, deverão ser 
instalado chuveiros comuns em plástico branco, 5500W. 

Os metais e acessórios de metal deverão ser cromado (torneiras, válvulas, 
flexíveis). 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 
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. 
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Figura 3 - Saboneteira, dispenser de papel e toalheira 

   
 
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; 

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

conexões de entrada e demais acessórios cromados; 

• Bacia sanitária infantil, h=30,5cm, cor branco gelo, incluindo vedações, 

conexões de entrada e demais acessórios cromados; 
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• 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. 

 
5 ACABAMENTOS 
 

Todos as cores e materiais utilizados nos acabamentos, sem exceção, deverão 
passar por aprovação da fiscalização do departamento de Arquitetura e Engenharia 
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. 

 
6 DA LIMPEZA GERAL 
 
6.1 GENERALIDADES 
 

Tudo o que a Empreiteira edificou ou instalou, deverá ser entregue 
perfeitamente limpo constituindo isso à denominação limpeza geral. 

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. 

 
6.2 REMOÇÃO DE ENTULHO 
 

Cabe ao construtor manter permanentemente limpos os locais onde serão 
realizados os serviços, evitando-se o acúmulo de detritos que possam comprometer 
a salubridade local. 

Será também de grande importância que o construtor se utilize métodos de 
trabalho que permitam minimizar o desperdício de materiais durante a execução dos 
serviços, fato este que contribuirá decisivamente para a redução do volume de entulho 
produzido. 

A remoção periódica de entulhos será providenciada sempre que o volume 
acumulado completar a capacidade de um caminhão. O entulho poderá ser removido 
em caminhões do tipo basculante ou por caçambas removíveis. O local para 
vazadouro do entulho será unicamente de responsabilidade do Construtor cabendo-
lhe, portanto, todas as multas e sanções decorrentes de possíveis irregularidades 
provocadas quando da execução deste trabalho. Enquanto aguarda sua remoção e 
ainda durante a mesma, o entulho será periodicamente molhado, visando-se assim, 
diminuir a concentração de poeira nos ambientes. 

A executora deve obrigatoriamente entregar à prefeitura o Certificado de 
Destinação Final (CDF) de resíduos, afim de atestar o destino correto dos resíduos. 

 
7 CONSIDERAÇÕES 
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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. 

 
8 MEDIÇÕES 
 

A empresa executora realizará uma medição preliminar dos serviços 
executados, 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). 

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. 

 
9 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 

 
 

 
10 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 
de qualquer elemento da Empreiteira que com aqueles venha a ter contato ou relações 
de modo direto ou indireto. 
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11 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. 

 
11.1 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, 
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. 
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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 
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. 

 
12 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. 
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13 DOS PRAZOS 
 

O prazo para a execução do presente objeto é de 09 meses (duzentos e setenta 
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 
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. 

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. 

 
14 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 
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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 ÓRGÃOS 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. 
 
 
15 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. 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

André Carlos Chelli 

Engenheiro Civil 

CREA-SC 051851-2 

 

 

  Fraiburgo/SC, 15 de novembro de 2021. 



Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

OBRA: 87 - GINÁSIO DO C.E.M. MACIEIRA

RUA MUTZU     QUADRA 587 LOTE 001ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRÉ CARLOS CHELLI - CREA CREA/SC 051851-2

BDI={[1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

FÓRMULA

REFERÊNCIA

Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%

Demonstrativo BDI Padrão

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Descrição
3,00% 5,50% 4,00% Administração CentralAC
0,80% 1,00% 0,80% Seguro + GarantiaSG
0,97% 1,27% 1,27% RiscoR
0,59% 1,39% 1,23% Despesa FinanceiraDF
6,16% 8,96% 7,40% LucroL

5,65% ImpostosI

TOTAL 22,23%

IMPOSTOS %

PIS

COFINS

CPRB

ISS

Total

2,00%

5,65%

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00%
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 2,00% << (limitado a 5,00%)

0,00%

0,65%

3,00%
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