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INTRODUÇÃO 

A chaminé construída no ano 1939, pela empresa René Frey na cidade de 

Fraiburgo, se tornou um importante símbolo histórico no tempo onde a economia girava 

em torno da serraria instalada no centro da cidade, e que hoje se tornou um ponto 

turístico e de memória histórica. 

Este marco para a cidade está com 82 anos de existência, e devido a idade 

avançada e falta de manutenção adequada, apresenta patologias que conforme 

demonstrado pelo laudo de inspeção técnica realizado em maio de 2019 pela empresa 

Homrich Engenharia EIRELLI, exige reparos urgentes. 

Para tanto, com este documento apresentamos a ações para os reparos, melhorias 

para aumentar o tempo de vida da estrutura, assim como os custos para executar a obra. 

DAS PREMISSAS 

Para o restauro e reforço estrutural da chaminé, o projeto das ações foram 

definidas respeitando os valores estéticos e culturais do bem, com o mínimo de 

interferência na autenticidade do mesmo no que diz respeito à estética, história, dos 

materiais, dos processos construtivos, do espaço envolvente ou outras.  

 Garantir a autenticidade dos materiais implica na manutenção da maior 

quantidade possível de materiais originais, de modo a evitar falsificações de caráter 

artístico e histórico:  

 Na impossibilidade da manutenção dos materiais originais, deverão ser utilizados 

outros compatíveis com os existentes, em suas características físicas, químicas e mecânicas 

e aspectos de cor e textura sem, no entanto, serem confundidos entre si.  

 Assim também como a utilização de materiais reversíveis, que possam ser 

substituídos no futuro e no final de sua vida útil, sem danos ao bem.  

 A autenticidade histórica e estética permeiam todos os aspectos associados ao 

bem, para tanto, foi realizada a menor intervenção possível que possa alterar ou falsificar 

os valores contidos nos materiais, técnicas construtivas, aspectos estéticos e espaciais.  

 Por fim, é premissa para a preservação do bem, usos compatíveis com a vocação 

do mesmo. 
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A CHAMINÉ 

A chaminé tem a altura total de 34,85 metros, sendo: 4,85 metros de base; 28 

metros do fuste; e 2 metros de coroa. 

A base mede 2,75 metros de diâmetro externo e 1,80 metros interno. 

A coroa tem aproximadamente 1,45 metros de diâmetro externo e 0,95 metros 

interno. 

 

ESCOPO 

O escopo deste projeto é de indicar a reparação e reforço da estrutura da chaminé 

construída em sua totalidade com tijolo, baseado no laudo técnico apresentado pela 

empresa Homrich Engenharia, no qual listou as seguintes patologias: 

A – Fissuração nos tijolos e argamassas; 

B – Degradação e alta absorção de umidade nos tijolos e argamassas; 

 

DEFINIÇÃO DE REPAROS E REFORÇO 

A – Fissuração: 

Existem muitos pontos com fissurações nos tijolos e na argamassa de 

assentamento no decorrer da estrutura, conforme demonstrado pelo laudo já citado. 

Para ambos os materiais, recomendamos a retirada dos elementos com problema, 

porém a execução detalhada recuperação para cada material é descrito seguir: 

1 – Tijolos: 

 Retirar o tijolo fissurado/trincado e da argamassa de assentamento no seu 

entorno, com furadeira ou ferramenta semelhante, com cuidado para não 

causar impactos na estrutura; 

 Limpar o interior com escova, para a retirada de sujeira e na sequência 

umedecer, antes de colocar a argamassa; 

 A argamassa de assentamento estrutura deve ser industrial, devido ao seu 

rigoroso controle, e deve respeitar a seguinte classificação: NBR 

13281:2005: P5,D4,U3, onde a resistência à compressão é maior do que 6 
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Mpa, a densidade de massa aparente fresca é entre 1.600 e 2.000 kg/m³ e 

a retenção de água é maior eu 80%; 

 O tijolo deverá ser de tijolo maciço, com resistência à compressão maior 

que 6 Mpa, e que as dimensões “frontais” não ultrapassem em 5% a da 

alvenaria retirada. 

2 – Argamassa: 

Assim como os tijolos a argamassa de assentamento possui fissuras e/ou trincas 

que devem ser refeitas. 

 Retirada de argamassa da junta em até 5 centímetros de profundidade 

onde existirem fissuras; 

 Limpeza com escovação e umedecer a superfície interna; 

 Preencher com a argamassa estrutural, que deve ser industrial, devido ao 

seu rigoroso controle, e deve respeitar a seguinte classificação: NBR 

13281:2005: P5,D4,U3, onde a resistência á compressão é maior do que 6 

Mpa, a densidade de massa aparente fresca é entre 1.600 e 2.000 kg/m³ e 

a retenção de água é maior eu 80%. 

3 – Reforço estrutural 

A estrutura apresenta fissuras (poderíamos dizer rachaduras) verticais no fuste da 

chaminé que são resultantes de esforços horizontais provocados pelos ventos, que 

geraram tensões não suportadas pelo conjunto tijolo/argamassa. 

Para dar solidez a estrutura da chaminé, dimensionamos reforços com cintas 

metálicas de aço laminado (1020) 10 x 100 mm e terão pintura epóxi na cor vermelha. 

As cintas serão compostas de duas meia-lua, com comprimento menor em  5 

centímetros do perímetro, que serão ligadas por dois parafusos M20, gerando uma pressão 

na chaminé. O comprimento destas cintas variarão de acordo com a altura de aplicação.  

No projeto anexo, está apresentada a forma de execução e as alturas em que 

devem ser colocadas as 12 cintas de reforço estrutural. 
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B – Degradação e a alta absorção de umidade dos tijolos e argamassas: 

1 - Argamassas 

Muito parecido com a solução da fissuração na argamassa, só que de forma mais 

superficial, como indicado logo abaixo. 

 Raspagem superficial onde as argamassas tiverem fracas e retirada de 

argamassa da junta em até 5 centímetros de profundidade onde existirem 

fissuras; 

 Limpeza com escovação e umedecer a superfície interna; 

 Preencher com a argamassa estrutural, que deve ser industrial, devido ao 

seu rigoroso controle, e deve respeitar a seguinte classificação: NBR 

13281:2005: P5,D4,U3, onde a resistência á compressão é maior do que 6 

Mpa, a densidade de massa aparente fresca é entre 1.600 e 2.000 kg/m³ e 

a retenção de água é maior eu 80%. 

2 – Tijolos 

Conforme o laudo, alguns tijolos estão  degradados e a maioria tem um percentual 

de absorção de água de 25 %,  mas ainda assim, tem resistência adequada para para fazer 

parte da estruturação da chaminé. 

Para tanto, manteremos estes tijolos, a deverá ser executada uma limpeza geral 

na fachada e pintar com 2 demãos de resina acrílica.  

Salientamos que seria o ideal fazer esta pintura a cada 5 anos. 

  

PLANO DE AÇÃO 

Descrevemos até então as ações pontuais para os reparos das patologias. A seguir, 

definiremos a sequência para que aconteçam os reparos e outros serviços para que o 

trabalho seja realizado adequadamente. 

Sendo assim, organizamos de forma sintética, os serviços e a sequência dos 

mesmos: 

1 – Montagem de andaime fachadeiro no entorno da chaminé, conforme imagem 

a seguir, devendo seguir as normas de segurança; 



 

 
Rua José Menegotti, 206 | Nova Brasília | Jaraguá do Sul – SC  

Fone: 47 3276 1918 | 47 98803 9233 | financeiro@dellagiustinaengenharia.com.br 
6/8 

 

2 – Reparo nos tijolos e argamassas fissurados; 

3 – Reparo nas argamassas  

4 - Lavação da fachada externa com água potável mais cloro e escovação; 

5 – Pintura com resina acrílica (atenção especial à cumeeira); 

6 – Colocação das cintas metálicas; 

7 – Desmanche dos andaimes; 

8 – Limpeza no entorno da obra. 

 

 CONCLUSÃO 

A decisão pelos métodos apresentados para a recuperação e reforço estrutural foi 

baseado em estudos de casos de chaminés executadas na Europa, onde existem muitas 

referências decorrentes de patrimônios históricos do velho continente e das normas 

técnicas brasileiras. 

Salientamos a importância de manutenções a cada cinco para limpeza e pintura 

com resina acrílica da fachada externa, protegendo contra as intempéries que ocasionam 

infiltrações e fissuras. 

 
 

__________________________ 
Dellagiustina Engenharia Ltda. – ME 

Leonardo M. Dellagiustina  
CREA nº 083092-1 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO COMPLEMENTAR – REFORÇO ESTRUTURAL 
CHAMINÉ - PRAÇA DA CHAMINÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraiburgo – SC, Agosto de 2021.  



SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................. 3 
1.1 DADOS DA OBRA ............................................................................................ 3 
2 GENERALIDADES ........................................................................................... 3 
3 RESPONSABILIDADES .................................................................................. 4 

3.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ..................................................................... 5 
3.2 MEDIDAS DE PROTEÇÃO .............................................................................. 5 
3.3 ENSAIOS .......................................................................................................... 6 
3.4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ........................................................................... 6 
4 DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS ..................................................... 7 

4.1 PLACA DE OBRA ............................................................................................. 7 
5 DA LIMPEZA GERAL ...................................................................................... 8 
5.1 GENERALIDADES ........................................................................................... 8 

5.2 REMOÇÃO DE ENTULHO ............................................................................... 8 
6 CONSIDERAÇÕES .......................................................................................... 8 
7 MEDIÇÕES ....................................................................................................... 8 
8 DO DIÁRIO DE OBRA ..................................................................................... 9 

9 DA FISCALIZAÇÃO ......................................................................................... 9 

10 RECEBIMENTO ............................................................................................. 10 
10.1 EXIGÊNCIAS .................................................................................................. 10 
11 DAS TAXAS E LICENÇAS ............................................................................ 12 

12 DOS PRAZOS ................................................................................................ 13 
13 DOS PROJETOS ........................................................................................... 13 

14 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ...................... 14 
 

  



3 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
O presente documento tem por finalidade complementar o memorial descritivo 

de reforço estrutural da chaminé da Praça da Chaminé, elaborado por: Dellagiustina 
Engenharia. Todas 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: Execução do reforço estrutural da chaminé da Praça da 

Chaminé. 
LOCALIZAÇÃO: R. Nereu Ramos, s/n, Bairro Centro. 
PROPRIETÁRIO: Município de Fraiburgo 
 

2 GENERALIDADES 
 
 Este memorial de especificações destina-se a regulamentar e complementar o 

desenvolvimento dos serviços necessários para execução de reforço estrutural na 
chaminé, localizada na Praça da Chaminé-Bairro Centro, 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 
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descritivo e orçamento e que não constem dos desenhos serão interpretados como 
parte integrante dos projetos. 

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, 
fica estabelecido que: 

Em caso de divergência entre as especificações, memorial descritivo e 
orçamento e os projetos, prevalecerá sempre os primeiros; 

O projeto de execução prevalecerá sempre, em qualquer estágio da obra, sobre 
os demais projetos; 

Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões 
tomadas em escala, prevalecerão sempre as primeiras; 

Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 
sempre os de maior escala; 

Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão 
sempre os mais recentes; 

Todas as dúvidas existentes, quanto à técnica de construção, deverão ser 
sanadas com a Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, cabendo à 
CONTRATADA aguardar deliberação para prosseguir nas atividades daí decorrentes. 

Nas divergências ou omissões das normas de execução do memorial 
descritivo, quanto a serviços previstos na obra contratada, caberá à CONTRATADA 
propor metodologia de execução à Fiscalização do CONTRATANTE, ficando, porém, 
impedida de empregá-la antes que seja aprovada. 

A CONTRATADA será perante a CONTRATANTE, responsável pelos serviços 
realizados pelas subempreiteiras, não podendo transferir suas responsabilidades 
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; 

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

Para os trabalhos em altura a empresa deverá fornecer equipamentos de 
proteção individuais e equipamentos de proteção coletiva, além de oferecer condições 
seguras ao trabalhador para execução do serviço, sempre respeitando os precitos 
estabelecidos na NR 35 – Trabalho em altura. 

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

os profissionais envolvidos (pertinentes a cada atividade), conforme determina as 
legislações do CREA/CAU e código de edificações do município de Fraiburgo/SC. 

As placas de identificação do exercício profissional deverão, obrigatoriamente, 
permanecer na obra, instalação ou serviço, enquanto durar a atividade técnica 
correspondente, sendo perfeitamente visíveis e legíveis ao público. 

As placas de identificação do exercício deverão conter, obrigatoriamente, os 
seguintes elementos indicativos: 

• nome do autor ou coautores do projeto ou projetos, de acordo com o seu 
registro no Conselho Regional; 

• nome do responsável ou responsáveis técnicos pela execução da obra, 
instalação ou serviço, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; 

• atividades específicas pelas quais o profissional ou profissionais são 
responsáveis; 

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

• nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de 
acordo com o seu registro no Conselho Regional. 

• valor da obra e prazo para execução 
A placa de obra constante na planilha orçamentária se refere à placa de obra 

PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, de 1,5 m de altura por 2,00 m de 
comprimento, conforme modelo que será disponibilizado pelo departamento de 
arquitetura e engenharia.  
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5 DA LIMPEZA GERAL 
 
5.1 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. 

 
5.2 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. 

 
6 CONSIDERAÇÕES 
 

Deverão ser executados todos os pequenos serviços decorrentes da instalação 
tais como abertura e fechamento de rasgos ou passagens, pequenas demolições, 
pintura das áreas danificadas e ou afetadas, remoção de entulho e limpeza geral, além 
das proteções indispensáveis a execução dos serviços. 

Toda e qualquer dúvida quanto à execução da obra deverá ser dirimida por 
escrito com o autor do projeto e/ou fiscalização da obra, sempre tendo como base o 
auxílio das normas referidas anteriormente. 

As recomendações apresentadas objetivam orientar a execução do projeto, no 
sentido de estabelecer uma instalação funcional e segura. Não implicam, todavia, em 
qualquer responsabilidade do projetista com relação à qualidade da instalação 
executada por terceiros em discordância com as normas aplicáveis. 

 
7 MEDIÇÕES 
 

A empresa executora realizará uma medição preliminar dos serviços 
executados, e o fiscal designado pela Contratante realizará a conferência dos serviços 



9 
 

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. 

 
8 DO DIÁRIO DE OBRA 
 

O Diário de Obra deverá seguir o modelo abaixo. NÃO SERÃO ACEITOS 
DIÁRIOS DE OBRA SEM FOTOS EM ANEXO, REFERENTE AO DIA TRABALHADO. 
O arquivo em Excel do diário de obra será disponibilizado após a homologação da 
empresa vencedora do certame. 

 
Figura 14 – Modelo Diário de obra 

 
9 DA FISCALIZAÇÃO 
 

A partir da emissão da ordem de serviço o responsável técnico designado para 
FISCALIZAR o referido serviço emitirá Anotação ou Registro de Responsabilidade 
Técnica – ART/RRT de fiscalização do presente objeto e realizará vistorias, pareceres 
técnicos, medições, aceitação ou rejeição dos materiais e serviços prestados, entre 
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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. 

 
 

10 RECEBIMENTO 
 

Para recebimento da obra em questão o fiscal realizará a última medição e 
procederá com o recebimento provisório e definitivo. O recebimento definitivo será 
emitido depois de decorridos no mínimo 15 dias do recebimento provisório. 

O recebimento provisório só será efetuado após a baixa de ART/RRT de 
execução por conclusão da obra perante o órgão competente (CREA ou CAU). 

A CONTRATADA deverá apresentar a certidão negativa de débitos CND do 
INSS. 

O alvará de Habite-se (Municipal e do Corpo de Bombeiros) deverá ser 
providenciado pela empresa executora. 

 
10.1 EXIGÊNCIAS 

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

qualquer elemento da empresa selecionada para a execução da obra e doravante 
denominada EMPREITEIRA, desconhecimentos, incompreensão, dúvidas ou 
esquecimentos das cláusulas e condições, no seu todo ou em partes, deste 
MEMORIAL DESCRITIVO e do CONTRATO, bem como todo o contido nos Projetos, 
nas Normas, Especificações e Métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e nas outras disposições citadas ou não neste Memorial Descritivo e 
estabelecidas para a execução, fiscalização, faturamento e processamento das obras 
da administração, notadamente no que se refira ou se enquadre na construção, objeto 
deste instrumento. 

b) A Empreiteira fica obrigada a dar o andamento conveniente aos serviços, de 
modo que venham a ser CUMPRIDOS RIGOROSAMENTE DENTRO DOS PRAZOS 
ESTABELECIDOS; 

c) A Empreiteira deverá estabelecer um programa ou plano de execução dos 
trabalhos para melhor cumprimento das obrigações assumidas. 

d) A Empreiteira cumprirá o contrato empregando o material rigorosamente 
enquadrado nas especificações estabelecidas, correndo às suas expensas e sem 
direito a qualquer indenização de prazo, não só a demolição e consequente 
reconstituição de qualquer obra ou instalações realizadas inadequadamente como, 
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; 
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f) A Empreiteira facilitará ao fiscal, espontaneamente de todas as formas, o 
cabal desempenho das suas funções e tarefas e acatar de modo imediato, preciso e 
absoluto, as suas determinações, dentro deste Memorial Descritivo, do Contrato e, 
nos casos omissos ou imprevistos, dentro das normas da boa técnica, a critério da 
própria administração; 

g) Ficam reservados à fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FRAIBURGO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso peculiar, 
duvidoso, omisso ou não previsto no contrato, neste Memorial Descritivo, no Projeto 
e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha se relacionar, direta 
ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos. 

h) A existência e a atuação da Fiscalização pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FRAIBURGO em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da 
Empreiteira no que concerne as obras e suas implicações próximas ou remotas, 
sempre de conformidade com o Contrato, o Memorial Descritivo, as leis ou os 
regulamentos. Uma vez que o código anotado na ART/RRT referente à fiscalização 
não se confunde, nem substitui o da execução. 

i) A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO poderá exigir de pleno direito, 
que sejam adotadas, pela Empreiteira, normas especiais ou suplementares de 
trabalho não previstos neste Memorial Descritivo mas necessários, a seu juízo, à 
segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. Essas novas normas ficarão 
sendo, automaticamente, parte integrante deste Memorial Descritivo. 

j) No local da obra deve haver um responsável legal por ela, e na sua ausência, 
um seu preposto, com plenos poderes para representar a Empreiteira junto à 
administração. A indicação desse preposto deverá ser previamente aprovada pelo 
fiscal. 

k) É obrigatória a presença real e constante no canteiro de obras, do Mestre 
Geral, durante toda a execução da obra, seja qual for o estado e desde que 
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. 
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11 DAS TAXAS E LICENÇAS 
 

O pagamento de licenças, taxas, impostos, multas e demais contribuições 
fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso 
incluídos os seguros e encargos sociais, são de inteira e exclusiva responsabilidade 
da Empreiteira. 
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12 DOS PRAZOS 
 

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. 

 
13 DOS PROJETOS 
 

As obras devem obedecer rigorosamente às plantas gráficas, detalhamento e 
memoriais descritivos dos projetos e aquelas que a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FRAIBURGO venha a fornecer. Assim sendo, não é admitida a hipótese (a qual a 
Empreiteira desde já renúncia) de execução da obra sem a rigorosa fidelidade neste 
item. 
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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. 
 
14 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 

Todos os materiais, equipamentos e demais instrumentos de serviços, deverão 
ser transportados pelo contratado para atender as necessidades de execução das 
obras de acordo com imposição natural do porte e projeto específico. 

O transporte dos equipamentos à obra bem como sua remoção para eventuais 
consertos, ou remoção definitiva da obra ocorrerá por conta e risco da Empreiteira. 
 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Gabriel Dal’Maso Decesaro 

Engenheiro Civil 

CREA-SC 148535-6 

 

 

  Fraiburgo/SC, 13 de agosto de 2021. 
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relação ao perímetro da chaminé, que serão

ligadas por dois parafusos M20 em extremidades

opostas, gerando uma pressão na chaminé.

O comprimento destas cintas variarão de acordo

com a altura de aplicação.

NOTAS CINTAS

PLANTA BAIXA;

ELEVAÇÃO;

DETALHE CINTAS;
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