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1. INTRODUÇÃO  

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas a 

serem obedecidas na execução das obras e serviços de pintura e revisão da cobertura para 

o edifício sede do Conselho Regional de Administração do Tocantins, fixando, portanto, 

os parâmetros a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as normas 

técnicas da ABNT que constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha 

orçamentária descreve os quantitativos, como também valores em consonância com as tabelas 

referenciais SINAPI. 

A edificação se desenvolve em três blocos totalizando 726,68m² de área construída, 

sendo dois blocos interligados da administração e outro bloco que se destina ao salão de festas. 

Todos os blocos em um pavimento apenas. O terreno de 1920,00m², largura de 32,00m e 

comprimento de 60,00m, é cercado por muro de alvenaria e a testada por gradil em perfis 

metálicos e mureta. O pavimento das calçadas é de piso cimentado e do estacionamento é de 

blocos Inter travados de concreto assentados sobre colchão de areia, já o pavimento da 

edificação é de piso cerâmico em sua maior totalidade e piso tátil emborrachado na rampa de 

acessibilidade.  

 A cobertura foi executada com telhas onduladas de fibrocimento nos blocos 1 e 2 da 

administração e no bloco 3 – Salão de festa, telhas metálicas. 

 Os revestimentos das paredes internas/externas são de pintura acrílica e PVA e 

revestimento cerâmico em sua totalidade nas áreas molhadas. 

2. LOCALIZAÇÃO 

O Conselho Regional de Administração do Tocantins – CRA, se encontra no terreno 

localizado na cidade de Palmas – TO, na Quadra 602 Norte Avenida Joaquim Teotônio Segurado 

- Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-700. Conforme figura 01. 

Figura 01: Localização da Sede do CRA - Tocantins

 

Fonte – Google Maps, 2021 
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3. INFORMAÇÕES GERAIS  

Proprietário: Conselho Regional de Administração - CRA  

Obra: Serviços de pintura e revisão da cobertura para o Edifício Sede do Conselho 

Regional de Administração do Tocantins.  

Localidade: Palmas – TO 

Data: Junho/ 2022 

Descrição do Objeto: O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas 

específicas para serviços de pintura e revisão da cobertura para o edifício sede do Conselho 

Regional de Administração em Palmas - TO. 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Os serviços contratados serão executados rigorosamente em obediência às normas e 

especificações contidas neste Memorial Descritivo. 

As descrições contidas neste Memorial, servirão para caracterizar o objeto da obra, logo 

qualquer incompatibilidade entre o Memorial Descritivo e o executado não acarretará adicional 

ao Proprietário. 

As quantidades de serviços e materiais apresentado na Memória de Cálculo em anexo a 

este Memorial foram aferidas in-loco pelo profissional Engenheiro Civil contratado pelo CRA. 

Porém é obrigatório que a Contratada visite o local da obra e tome conhecimento dos serviços, 

das quantidades e das condições do objeto. 

Quaisquer divergências encontradas nas quantidades dos serviços deverão ser 

comunicadas à Fiscalização antes de se iniciarem a execução. Em caso de divergências 

encontradas e não comunicadas à Fiscalização, fica predominante as quantidades informadas 

nos projetos e nas planilhas anexas a este Memorial. 

Para a realização das obras e dos serviços contratados, caberá a Contratada fornecer e 

conservar os equipamentos e ferramentas necessárias, empregar mão-de-obra capaz, de modo 

a reunir permanentemente uma equipe homogênea e suficiente, a fim de garantir a conclusão 

das obras dentro do prazo fixado e com a qualidade desejada. 

Alterações no projeto e no presente Memorial não serão admitidas sem a autorização, 

por escrito, da Fiscalização do contrato. Na ocorrência desse fato fica sujeito a aplicação de 

suspensão, bem como de processos cabíveis ao caso.  

Em hipótese alguma poderá a Contratada, alegar desconhecimento das cláusulas, 

condições e especificações deste Memorial, bem como das exigências expressas nos projetos e 

normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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4.1. FISCALIZAÇÃO E DIÁRIO DE OBRAS 

O Proprietário designará para o acompanhamento das obras, engenheiro ou arquiteto 

e/ou prepostos os quais serão credenciados junto ao proprietário, e, de agora em diante, serão 

denominados “Fiscalização”. 

A Fiscalização terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas e burocráticas 

da obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, 

a qual será de exclusiva competência da Contratada. 

A Fiscalização terá livre acesso as instalações da obra sempre que houver necessidade 

sem qualquer restrição de data e horário. A Contratada deverá participar de reuniões relativas 

à obra, sempre que houver solicitação da Fiscalização, ou do Proprietário. 

Obriga-se ainda a Contratada a manter no canteiro de obras um livro, doravante 

denominado “Diário de Obras” que será preenchido em três vias; um original que ficará com a 

Contratada, uma via que ficará com a Fiscalização, e a última que permanecerá no próprio livro. 

Nele serão anotados os serviços de execução do dia a dia, condições do tempo, número efetivo 

da mão-de-obra alocada em cada serviço, ocorrência de acidentes e demais anotações julgadas 

oportunas pela Empreiteira. 

A Fiscalização terá acesso direto a este livro, fazendo constar nele tudo que julgar 

relevante, em qualquer tempo. 

Todas as comunicações e ordens de serviço tanto da Contratada, quanto da Fiscalização, 

só serão levadas em consideração se contidas no Diário de Obras, sendo este assim, o único 

documento legal de troca de informações entre as partes, as quais deverão sempre opor suas 

assinaturas e datá-las. 

Deve a Contratada conduzir a obra contínua e regularmente, dentro do cronograma 

estabelecido. Sendo que ocorrendo qualquer atraso nas etapas de serviços programados, 

poderá a Fiscalização ordenar o aumento na equipe de operários no canteiro de obras, e/ou o 

aumento de horários (turnos) de trabalho, cabendo a Contratada o ônus ou eventuais prejuízos 

decorrentes. 

4.2. SEGUROS, LICENÇAS E PLACAS 

A Contratada se responsabilizará por quaisquer acidentes de trabalho na execução das 

obras, e serviços, ainda que resultante de acaso fortuito, que vier causar a destruição ou 

danificação da obra em construção até o recebimento definitivo pelo Proprietário; bem como 

as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços 

contratados, ainda que ocorridos em locais de via pública. Logo é de extrema importância que 

a Contratada realize a contratação de seguros que ofereçam cobertura de possíveis despesas 

extraordinárias. 
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 A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços realizados, respondendo, na 

forma da lei, por quaisquer defeitos decorrentes da execução, pelo prazo de 5 (cinco) anos 

contados a partir do Recebimento Definitivo, conforme o Novo Código Civil no seu art. n° 618. 

 A Contratada é obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos serviços 

contratados pagando os emolumentos prescritos por lei, observando regulamentos e posturas 

referentes à obra e a segurança pública, e também atender ao pagamento de seguro de pessoal, 

despesas e impostos trabalhistas, consumos de água, esgoto e energia os quais sejam referentes 

aos serviços que executar. 

 Será de responsabilidade da contratada providenciar a confecção e fixação da placa de 

obra, contendo a descrição dos responsáveis técnicos pela execução, descrição da obra, prazo 

de conclusão, valor contratado, dimensões e localização. A placa deverá ser fixada em local 

visível determinado pela Fiscalização, de acordo com a resolução nº 198, de 15 de abril de 1971, 

emitida pelo CONFEA, com os seguintes parâmetros para obras com valor até R$ 350.000,00 

(dimensão 2,50x1,25m) conforme figura 2. 

 

Figura 2 – Placa de Obra 

 

4.3. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

O local para instalação do canteiro de obras será estudado de comum acordo entre a 

Fiscalização e a Contratada, sendo alocado da melhor forma possível, sem interferências com a 

mailto:casamaispmw@gmail.com
mailto:gbless.engenharia@gmail.com


 
 

Casa Mais Engenharia e Arquitetura – 063 984014901 – casamaispmw@gmail.com e 
gbless.engenharia@gmail.com   

 

execução dos serviços. A edificação já existente – Salão de festas – bloco 3, servirá como espaço 

para abrigar o canteiro de obras. 

 A localização das instalações deverá obrigatoriamente levar em consideração o fluxo de 

entrada e saída de materiais e pessoal, de modo a não prejudicar o bom andamento da obra e 

do funcionamento da rotina de trabalho do órgão.  

4.4. SUBEMPREITADA 

A Contratada poderá optar por sub empreitar determinados serviços contratados, 

principalmente aqueles que por sua especialização requeiram o emprego de firmas ou 

profissionais especialmente habilitados, desde que a Fiscalização seja comunicada formalmente, 

e que se pronuncie de acordo. 

Vale ressaltar, no entanto, que o fato da Contratada sub empreitar o serviço não o exime 

de responsabilidade sobre o mesmo perante o Proprietário e a legislação vigente. 

O Proprietário não terá nenhum vínculo com qualquer subempreiteiro, sendo as 

responsabilidades direcionadas a Contratada. 

É vedado à Contratada a sub empreitada dos serviços na sua totalidade. 

4.5. PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES E INCÊNDIOS 

Serão exigidos todos os requisitos, exigências e recomendações para a prevenção de 

acidentes e incêndios de acordo com as normas técnicas da ABNT, CNEN, Ministério do Trabalho, 

INSS, Corpo de Bombeiros, Instituto Brasileiro de Segurança, Código de Proteção, Defesa do 

Consumidor, e outros, tanto em relação à fase de reforma, como em relação à utilização futura 

do empreendimento. 

 Será de responsabilidade da Contratada a aquisição e implementação do PCMAT na obra 

que tiver pico de 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos na NR-18 e os 

demais dispositivos complementares de segurança. 

O PCMAT deverá ser elaborado por empresa especializada que detenha de engenheiro 

de segurança legalmente habilitado na área de segurança do trabalho, sendo obrigatório a 

comprovação e apresentada para Fiscalização. 

O PCMAT deve ser mantido na obra, à disposição da Fiscalização e do órgão regional do 

Ministério do Trabalho. 

4.6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL – EPC E EPI 

 

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se 

fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-

18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho garantindo a proteção de todos os ocupantes 

que estiverem no local.  
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Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e 

adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto 

na NR-06 e NR-18 da Portaria º 3214 do Ministério do Trabalho.  

O não cumprimento das medidas de segurança acarretará em severas punições a 

contratada tais como a extinção do contrato sem gerar ônus a Proprietária. 

 

5. GENERALIDADES 

 

5.1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente e em todos os pormenores ao 

seguinte: 

 Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaios e Terminologia 

estabelecidos pela ABNT ou formulados por laboratórios ou Institutos de Pesquisas 

Tecnológicas Brasileiros; 

 Requisitos de normas, e/ou especificações, e/ou métodos de ensaio, e/ou padrões 

estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTM, DIN, outras) quando da 

inexistência de normas, ou especificações brasileiras, correspondentes para 

determinados tipos de materiais, serviços ou equipamentos. 

 Recomendações, instruções e especificações de fabricantes de materiais em sua 

aplicação ou na realização de certos tipos de trabalhos e especificações de fabricantes 

de materiais em sua aplicação ou na realização de certos tipos de trabalho. 

 Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou Municipal), relativo a 

materiais, segurança, proteção, instalação do canteiro de obras e demais aspectos das 

construções; 

 

As seguintes verificações deverão ser efetuadas: 

 

 Antes do início da execução de cada serviço, deverão ser verificadas (diretamente na 

obra e sob a responsabilidade da Contratada) as condições técnicas e as medidas locais 

ou posições a que o mesmo se destinar. 

 Toda imperfeição verificada nos serviços vistoriados, bem como toda discrepância dos 

mesmos em relação a desenhos, tabelas de acabamentos ou especificações, deverá ser 

corrigida antes do prosseguimento dos trabalhos. 

 

Deverão ser protegidos os serviços a serem executados contra qualquer substância 

estranha, bem como de choques, vazamentos, respingos, ação de calor e frio mudanças bruscas 

de temperatura, chuvas, ventos e outros; 
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Deverão também ser protegidos no intuito de se evitar retrabalho, e de prevenir 

acidentes: 

 Os serviços adjacentes já realizados ou em execução; 

 O próprio serviço a executar, de acordo com a respectiva especificação; 

 Áreas, obras e edificações vizinhas; 

 Veículos e transeuntes;  

 Patrimônio da instituição;  

 Pedestres, colaboradores e usuários da edificação;  

 Outros bens, móveis ou imóveis. 

 

5.2. MATERIAIS 

A Contratada deverá requerer dos Fabricantes de materiais, bem como de Montadores 

ou Instaladores especializados, conforme se fizer necessário, a prestação ininterrupta de 

Assistência Técnica, durante o inteiro desenvolvimento dos trabalhos executados. 

Todo material destinado às obras deverá obrigatoriamente ser novo, de primeira 

qualidade, sem uso anterior e satisfazer rigorosamente os seguintes documentos: 

 Especificações dos materiais e recomendações para aplicação e execução contida neste 

Memorial e nos projetos em anexo; 

 Normas e/ou Especificações da ABNT ou quaisquer entidades congêneres, inclusive 

estrangeiras. 

As características dos materiais deverão ser rigorosamente verificadas no ato de seu 

recebimento e antes de seu emprego, mediante comparação com as respectivas amostras ou 

protótipos previamente aprovados pelo Proprietário. 

5.3. FORNECIMENTO 

 

 NORMAL - A Contratada deverá informar a totalidade dos materiais, ferramentas, 

equipamentos e mão-de-obra para os serviços especificados; 

 EVENTUAL - A Contratada deverá ainda fornecer todos os dispositivos e acessórios, 

materiais, ferramentas ou complementares eventualmente não mencionados em 

especificações ou indicados em projeto, mas imprescindível à perfeita execução da obra. 

Os fornecimentos eventuais deverão ser previamente autorizados pelo Proprietário. 

As quantidades de fornecimento deverão ser suficientes para manter o andamento 

ininterrupto das obras além de respeitar o cronograma aprovado pelo Proprietário. 

5.4. SUBSTITUIÇÃO 

As especificações pressupõem o uso de materiais similares. Todavia cabe a Contratada 

comprovar que estes possuem características iguais ou equivalentes aos recomendados pelo 

projeto, cabendo aprovação final pela Fiscalização. 
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A comprovação das características caberá a critério do Proprietário, sem provocar 

qualquer oneração, baseando-se em ensaios tecnológicos normatizados e comprovação da 

similaridade dos produtos especificados nos projetos e neste presente Memorial. 

5.5. IMPUGNAÇÃO 

A Contratada, como também a Fiscalização, deverão ambas impugnar o recebimento ou 

emprego de todo material que, no ato de sua entrega à obra, ou durante a verificação, 

apresentar defeitos e/ou características discrepantes das especificadas. 

Deverão ser rejeitados todos os materiais ou lotes de materiais não aprovados em 

ensaios de recebimento. 

5.6. ARMAZENAMENTO 

Todos os materiais deverão ser mantidos afastados do contato direto com o solo ou 

paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens.  

Os locais de armazenamento deverão ser previamente designados pela Fiscalização, 

além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e permanente arrumação.  

Deverão ser observados os locais destinados ao armazenamento, para se manter a 

integridade do piso já existente. 

Os produtos acondicionados deverão ser armazenados com suas embalagens originais 

de fábrica providas de etiquetas ou rótulos intactos. 

Produtos a granel deverão ser armazenados em montes ou pilhas, separados por 

compartimentos ou distância suficientes para impedirem a sua natureza e/ou erosão.  

Deverá ser dedicado por parte da Contratada um especial cuidado ao armazenamento 

de produtos inflamáveis que deverão ser resguardados do calor intenso, fagulhas, brasas e 

chamas, bem como afastados de outras dependências da obra. 

5.7. AMOSTRAS 

O fornecimento de amostras deverá obedecer aos requisitos de cada especificação em 

particular.  

Antes da aquisição dos materiais e/ou início da execução de determinado serviço, a 

Contratada deverá fornecer amostras à Fiscalização para exame e aprovação, conforme o tipo 

de material ou serviço.  

As amostras de materiais de campo, deverão respectivamente ser preparados, 

executados e fabricados com os mesmos componentes, características e detalhes discriminados 

para os serviços quando concluídos.  
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Cada exemplar de amostra ou protótipo aprovado, quando necessário, deverá ser 

autenticado pela Fiscalização e a Contratada, além de cuidadosamente conservado no canteiro 

de obras até o término dos serviços.  

Cada exemplar de amostra deverá ser fornecido com etiqueta indelével, gravada ou 

firmemente fixada.  

A etiqueta deverá conter informações conforme a natureza do material, relativas aos 

seguintes técnicos:  

 Espécie, qualidade, tipo e dimensões do produto.  

 Tipo de acabamento, textura e cor.   

 Identificação do fabricante, códigos de fabricação, composição de fórmula química.  

 Tempo de vida útil do produto.  

 Normas e especificações básicas (nacional e/ou estrangeiras).  

 Características mecânicas.  

 Outros dados essenciais, conforme o caso. 

 

5.8. TRANSPORTE E MANUSEIO 

O transporte e o manuseio deverão obedecer:  

 Ao estipulado nas especificações dos respectivos produtos.  

 Às recomendações do fabricante; 

 Aos requisitos de Normas e/ou Especificações da ABNT, aplicáveis; idem para o caso de 

normas estrangeiras.  

 Durante o transporte e o manuseio, os materiais deverão ser cuidadosamente 

protegidos:  

o De chuvas, calor intenso e umidade.  

o Da incidência direta dos raios solares, acidentes de todo o tipo e perigo de 

incêndio.  

o Do contato ou mistura com substâncias de outras espécies e com materiais 

abrasivos, corrosivos, ou, de qualquer modo, prejudiciais ou estranhos a sua 

natureza. 

Nas operações com materiais voláteis, em ambientes confinados ou precariamente 

arejados, será obrigatório o uso de dispositivos de proteção contra emanações venenosas. Em 

casos de ventilação natural insuficiente, deverá ser obrigatório, sem prejuízo ao Proprietário, o 

emprego de ventilação forçada.  

Nas operações com materiais corrosivos ou de qualquer modo venenosos ou 

prejudiciais à saúde, deverá ser obrigatório o uso de dispositivos de proteção individual e 

coletivo (óculos, luvas, etc.); 
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O armazenamento sobre as lajes de pavimentos, andaimes, monta-carga, etc., deverá 

atender às sobrecargas previstas nos cálculos estruturais respectivos. 

5.9. ENSAIOS TECNOLÓGICOS 

A Contratada deverá providenciar a realização de ensaios tecnológicos dos materiais, 

quando e como estabelecido nas especificações sempre que for necessário e/ou determinados 

pela Fiscalização. 

 Os ensaios deverão obedecer aos métodos da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. Em caso de inexistência de Métodos Brasileiros, para a verificação das características 

dos materiais, deverão ser realizados por laboratórios especializados, comprovadamente 

habilitados, tecnicamente capacitados e aprovados pelo Proprietário. Os certificados deverão 

ser expedidos pelo laboratório para entrega e aprovação do Proprietário. 

 Todo material impugnado deverá ser imediatamente removido do canteiro de obras. A 

reposição deverá ser igualmente imediata e sem ônus para o Proprietário. 

6. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

As obras serão dirigidas por um Engenheiro, ou um Arquiteto, que deverá ser 

previamente comprovada pela Contratada junto à Fiscalização.  

Este profissional deverá ser registrado pelo CREA ou pelo CAU, onde será atribuído o 

poder de comunicação entre a Fiscalização e a Contratada.  

A Fiscalização com a anuência do Proprietário poderá a qualquer tempo se assim achar 

necessário, exigir a substituição deste profissional junto à Contratada.  

Deverá ainda a Contratada manter no canteiro de obras, um Mestre-de Obras, com 

capacidade comprovada e experiência mínima de 02 (dois) anos na função.  

É vedado o rodízio, ou substituição, dos profissionais citados acima sem a prévia 

autorização por escrito da Fiscalização, bem como a ausência, ainda que a serviço, do 

Engenheiro, ou Arquiteto, do local da obra, durante o período efetivo de trabalho.  

Observar as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho listadas a seguir, 

quando forem obrigatórias, de acordo com a legislação em vigor:  

 NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - 

SESMT;  

 NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;  

 NR 7 – Programa de Controle Médico e Saúde ocupacional – PCMSO;  

 NR 15 – Atividades e Operações Insalubres;  

 NR16 – Atividades e Operações Perigosas;  

 NR-21 – Trabalho a Céu Aberto;  

 NR 9 - PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;  
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 NR-18 –PCMAT– Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade;  

 NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais.  

 

Os custos avindos dos normativos supracitados devem ser calculados de acordo com as 

exigências legais e operacionais para cada tipo de obra, pois impactam em diversos itens da 

Administração Local.  

É importante também observar que a administração local depende da estrutura 

organizacional que o construtor vier a montar para a condução da obra e de sua respectiva 

lotação de pessoal. Não existe modelo rígido para esta estrutura, mas deve-se observar a 

legislação profissional do Sistema CONFEA e as normas relativas à higiene e segurança do 

trabalho. As peculiaridades inerentes a cada obra determinarão a estrutura organizacional 

necessária para bem administrá-la. A concepção dessa organização, bem como da lotação em 

termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de planejamento, específica do executor da 

obra. 

7. APARELHAMENTO E MAQUINÁRIO 

A Contratada se obriga a utilizar todos os equipamentos necessários à boa execução dos 

serviços, assim como todas as ferramentas que sejam indispensáveis. Caso a Contratada não 

possua algum equipamento necessário deverá então sublocá-lo imediatamente, a fim de não 

prejudicar o andamento dos serviços.  

Os equipamentos e ferramentas utilizadas deverão estar em excelente estado de 

conservação e em pleno funcionamento sem oferecer riscos aos operadores e a qualidade dos 

serviços prestados. A operação destes aparelhamentos deverá ser realizada por profissionais 

habilitados cabendo a Contratada fornecer a Fiscalização as comprovações de capacitação. As 

comprovações serão aceitas por meio da entrega de certificados de cursos emitidos por uma 

instituição devidamente habilitada e reconhecida.  

8. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 

O local dos serviços deverá permanecer limpo, isento de detritos que possam interferir 

no acesso a qualquer dependência. A Contratada terá cuidado observando às normas de higiene 

e fiscalização sanitária.  

Para tal fim, será exigida a realização dos serviços de limpeza e desinfeção dos locais 

onde estiverem sendo executados os serviços. 

9. ALUGUEL DE ANDAIMES 

Caberá à contratada a locação e montagem de andaimes e passarelas do tipo mais 

adequado para execução dos serviços descritos neste Memorial. 
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O Empreiteiro deverá se precaver de possíveis acidentes quando da montagem e 

desmontagem dos andaimes. 

Os andaimes, quando aplicados em fachadas deverão estar solidamente fixados ao 

prédio, sendo esta fixação periodicamente verificada. 

 O trânsito nos locais onde os andaimes estiverem montados será evitado na medida do 

possível, visando se evitar acidentes.  

Nenhum operário poderá permanecer sobre os andaimes sem os equipamentos de 

segurança necessários.  

Quando forem montados nas fachadas e nos muros, os andaimes devem ser 

acompanhados de outros dispositivos de segurança tais como telas de proteção, fabricadas em 

fios de polietileno onde a sua função é proteger queda de ferramentas, detritos e reboco da 

obra, oferecendo segurança aos trabalhadores, transeuntes e vizinhança.  

A Contratada será responsável por qualquer acidente proveniente da utilização de 

andaimes, devendo assim tomar as medidas que julgar conveniente para que tal fato não ocorra. 

Ficará a critério da Contratada a escolha do tipo de andaimes a ser utilizado para a 

execução da obra, podendo a Fiscalização ordenar a substituição sem gerar ônus a Proprietária. 

As madeiras a ser usada para construção dos andaimes devem ser de boa qualidade, 

sem apresentar nós e rachaduras que comprometam sua resistência, estar seca, sendo proibido 

o uso de pintura que encubra imperfeições. 

10. LICENÇAS E FRANQUIAS 

A Contratada será encarregada de obter todas as licenças necessárias à execução dos 

serviços, bem como ao pagamento de todas as taxas, emolumentos e impostos. 

 Deverá ser considerado neste item as despesas decorrentes do registro da obra no 

CREA, INSS e outros órgãos. Cópias destes recibos que comprovem os pagamentos deverão ser 

entregues à Fiscalização. 

 A Contratada deverá apresentar ao Proprietário prova do recolhimento/contratação da 

garantia de execução dos serviços que constituem o objeto deste Memorial (garantia de 

execução do contrato). 

 O Construtor providenciará ainda os seguros de incêndio e risco de engenharia, em 

companhia de sua preferência, desde que aprovada pela Fiscalização. Será entregue ao 

Proprietário uma cópia das apólices de seguros executados pela Empreiteira. 

11. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

As demolições necessárias serão executadas com a devida técnica, tomando-se 

precauções no sentido de se evitar danos a terceiros ou a elementos da própria obra. 
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A execução das demolições dos diversos elementos necessários será regida pela NR-18, 

item 18.6 do Ministério do Trabalho, e pela norma NBR5682/77, da ABNT.  

A demolição de qualquer elemento estrutural requer uma análise de suas consequências 

antes de sua execução. Esta análise deverá ser realizada por um profissional especializado na 

área, emitindo um laudo técnico juntamente com a assinatura de responsabilidade técnica que 

será entregue a Fiscalização antes da execução do serviço, ou relatada no diário de obras; 

Cabe à Contratada manter permanentemente limpos os locais onde serão realizados os 

serviços, evitando-se o acúmulo de detritos que possam comprometer a salubridade local. 

Elementos a demolir e/ ou remover: 

 Telhas onduladas de 6mm; 

 Calhas/rufos. 

 Remoção de pintura PVA/Acrílica para aplicação de nova pintura em todas as paredes 

internas e externas (com exceção de onde houver revestimento cerâmico). 

 Remoção de verniz sobre madeira das portas. 

 Remoção de pintura a óleo/esmalte das esquadrias metálicas e gradis. 

 Será mantida estrutura da cobertura existente. Ver in loco; porém deverá ser 

substituído 135,00m² de telhas de fibrocimento 6mm e 15,00 m de capotes de 

fibrocimento, para repor as telhas e capotes danificadas. Inclinação conforme projeto 

arquitetônico aprovado na prefeitura ou existente.  

 Remoção e substituição de 60m de rufos com 0,20m e 0,35m de largura. 

 

12. IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES 

Nas paredes deverá ser feito a remoção da infiltração, onde houver, com retirada do 

reboco e realizando a impermeabilização adequada em todo ambiente, evitando todo tipo de 

patologia da umidade e que a afeta a vida útil da alvenaria.  

Deverá ser feita a impermeabilização horizontal com aplicação de impermeabilizante do 

tipo Viaplus 1000/5000, Sikatop, cimento polimérico ou equivalente, de acordo com orientação 

do fabricante e com garantia mínima de 5 anos, para se evitar a percolação da água pela 

alvenaria e futuros pontos de infiltrações e mofos. 

13. MANUTENÇÃO DAS TELHAS, CALHAS E RUFOS 

Telhas 

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral 

de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso 

fornecimento içamento e instalação; 
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Característica:  

Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m. Esse insumo pode ser 

substituído por telhas de fibrocimento onduladas com comprimentos diferentes (1,22m; 1,53m; 

1,83m; 2,13m; 2,44m; 3,05m e 3,66m;), desde que o insumo esteja em m²;  

Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para fixação em madeira. Esse 

insumo pode ser substituído por gancho chato em ferro galvanizado, comprimento 110mm, 

seção 1/8” x 1/2” (3mm x 12mm). No caso das telhas serem fixadas em perfis metálicos, deverá 

ser utilizado o: Gancho com rosca Ø 8mm; Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado 

e arruela de PVC cônica; Considerou-se a mesma inclinação do telhado existente; Considerou-

se recobrimento lateral de ¼ de onda para cálculo de consumo de materiais. 

Execução:  

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, 

sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a 

terças ou ganchos vinculados à estrutura;  

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as 

tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;  

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições 

de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser 

verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal 

especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; 

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal 

(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as 

águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento 

recobrem telhas a sotavento); 

Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte 

de quatro espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte, 

considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal 

especificado (14cm, 20cm etc); 

Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da 

extremidade livre da telha; 

Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos 

chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posições previstas no projeto e/ou de 

acordo com prescrição do fabricante das telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca 

não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento; 

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima 

dos tolerados pela respectiva normalização não devem ser utilizadas. 
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Calhas e Rufos 

As calhas são tipo canais responsáveis por transportar a água da chuva dos telhados para 

tubos de queda, por onde ocorre o escoamento.  

Os rufos são proteções colocadas nos pontos de encontro da alvenaria com o telhado, 

para evitar infiltrações.  

Estruturas metálicas, quando expostas a umidade e calor excessivo, acabam se 

deteriorando quando não estão devidamente protegidas, o que ocasiona infiltração de água 

dentro do ambiente. Isso ocorre porque a água se infiltra pelos poros e se acumula, acarretando 

em problemas, como manchas de bolor e musgo nas paredes.  

Deverá ser refeita a impermeabilização das calhas afim de proteger e evitar infiltração 

de água pluvial.  

Na maioria das vezes a água que infiltra na cobertura provoca no revestimento o 

surgimento de manchas e infiltração. Uma das principais causas de infiltrações é a entrada de 

água através de orifícios, rachaduras, emendas, fendas e união de iguais ou diferentes naturezas. 

Por conta disso, deverá ser feito a vedação impedindo a entrada de água por vias não desejáveis 

utilizando poliuretano (conhecido como PU). 

14. TINTA LÁTEX PVA E TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM 

Será pintado novamente todas as paredes internas, externas, forros, muros, inclusive 

todas as paredes texturizadas, com tintas látex PVA nas paredes internas e forros e tinta látex 

acrílica premium nas paredes externas ou similar ao aplicado. As paredes internas e externas 

vão permanecer com as cores originais.  

Antes de iniciar os serviços de pintura a Contratada deverá verificar com a Fiscalização 

as referências de cores e marca de boa qualidade que serão utilizadas nas paredes externas.  

As superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas, isentas de poeiras, bem 

como de gordura, óleo, graxa e etc. Deverão ser tomadas precauções especiais no sentido de 

evitar levantamento de pó nos locais de pintura, até que as tintas sequem completamente. Toda 

vez que uma superfície for lixada, está será cuidadosamente limpa com uma escova, e depois 

um pano seco, para remover todo o pó antes de aplicar a demão seguinte.  

As superfícies deverão ser niveladas perfeitamente, utilizando a massa escolhida, por 

meio de desempenadeira de aço. Aonde houver trincas e fissuras de baixa espessura, seu 

cobrimento deverá ser feito obrigatoriamente com a aplicação de massa corrida acrílica na 

proporção recomendada pelo Fabricante. 

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película, de cada 

demão, será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas.  
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A película de cada demão será contínua, com espessura uniforme e livre de 

escorrimentos. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca aguardando um intervalo de no mínimo 24 horas entre cada aplicação afim de evitar 

enrugamentos e deslocamentos.  

O selador, quando for o caso, será aplicado de acordo com as recomendações do 

Fabricante escolhido.  

Deverá haver cuidado especial para evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas 

superfícies que não deverão ser pintadas, protegendo-as quando necessário, com papel ou lona 

plástica fixado por meio de fita crepe ou gomada.  

Os salpicos e manchas que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto 

a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. 

Observação: Aplicação de verniz sintético brilhante nas portas de madeira.  

Informações complementares:  

Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como Premium, 

uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, 

torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de 

desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard.  

Normas Técnicas relacionadas - ABNT NBR 12554:2013 Tintas para edificações não 

industriais — Terminologia; _ABNT NBR 11702:2010 Versão corrigida:2011 Tintas para 

construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação; _ABNT NBR 13245:2011 

Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — 

Preparação de superfície; _ABNT NBR 14125:2009 Alumínio e suas ligas - Tratamento de 

superfície - Revestimento orgânico para fins arquitetônicos – Requisitos; _ABNT NBR 

14847:2002 Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas – Procedimento. 

 

15. PINTURA ACRÍLICA PARA PISO 

Todo pavimento/piso cimentado na área externa deverão ser pintados novamente com 

tinta acrílica para pisos e cimentados de alta resistência na cor especificada pela Fiscalização.  

A superfície deverá ser cuidadosamente limpa com jato de alta pressão, e só poderá 

iniciar o serviço após removido todas as partículas de sujeira e devidamente secas.  

Antes de iniciar os serviços de pintura a Contratada deverá verificar com a Fiscalização 

as referências de cores e marca de boa qualidade que serão utilizadas nos pisos.  
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O estacionamento será demarcado com tinta acrílica para pisos de alta resistência na 

cor branca após aplicação da pintura. As dimensões das faixas deverão respeitar as normas de 

10cm de largura, comprimento de 5m e distância entre as faixas de 2,5m. Para garantir a 

marcação correta das faixas, utilizar linha, fita métrica, giz e fita crepe para demarcar o local da 

pintura. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca aguardando um intervalo de no mínimo 24 horas entre cada aplicação afim de evitar 

enrugamentos e deslocamentos.  

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película, de cada 

demão, será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas. 

 

16. ESMALTE SOBRE FERRO 

Deverá ser pintado novamente as grades da frente, a grade da central de gás, barras de 

estacionamento, removendo a pintura antiga com lixa para ferro, de gramatura nº 60 ou 80. As 

peças que estiverem em mau estado ou cuja a pintura estiver danificada, destas deverão ser 

eliminados todos os vestígios de ferrugem com escova de aço, lixa ou solvente e, ou em casos 

sérios, utilizar produtos desoxidantes, ou jato de areia.  

Antes de iniciar os serviços de pintura a Empreiteira deverá verificar com a Fiscalização 

as referências de cores e marca de boa qualidade que serão utilizadas nas superfícies metálicas. 

As graxas e gorduras devem ser eliminadas com pano embebido em aguarrás.  

A superfície deverá estar completamente sem manchas gordurosas, poeira, mofo, e 

perfeitamente limpa e seca, utilizando-se para tanto de jato abrasivo comercial com padrão de 

acabamento Sa1, ou SSPC-SP6. 

Após a limpeza, deverá ser aplicada uma demão de primer a pincel, pistola ou rolo, com 

50 micras de espessura.  

Decorridas 24 horas após a secagem do primer, deverá ser aplicada a primeira demão 

de tinta, e após 8 horas, no mínimo, a segunda demão. As demãos devem ter 30 micras de 

espessura.  

Aplicação de esmalte fosco em duas demãos, nas esquadrias metálicas, incluso uma 

demão de fundo anticorrosivo, com utilização de revolver de ar comprimido.  

Normas Técnicas relacionadas _ABNT NBR 12554:2013 Tintas para edificações não 

industriais — Terminologia; _ABNT NBR 11702:2010 Versão corrigida:2011 Tintas para 

construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação; _ABNT NBR 13245:2011 

Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — 

Preparação de superfície; _ABNT NBR 14125:2009 Alumínio e suas ligas - Tratamento de 
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superfície - Revestimento orgânico para fins arquitetônicos – Requisitos; _ABNT NBR 

14847:2002 Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas – Procedimento. 

17. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 

As sinalizações executadas na edificação estão desgastadas, por esse motivo deverá ser 

refeito a pintura destas para o bom funcionamento da edificação em caso de emergência.  

A sinalização de piso para demarcação dos extintores de incêndio deve ser pintada com 

tinta epóxi de vermelho, com bordas amarelas, abaixo dos extintores onde o pavimento é 

concreto e deve ser colado adesivo de PVC polimérico onde o pavimento é cerâmico, a fim de 

evitar que seu acesso seja obstruído.  

Esta área deve ter, no mínimo, as seguintes dimensões a área pintada de vermelho 

0,70m x 0,70m e a borda amarela de ter largura de 0,15m. 

 

18. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se 

danificar os elementos da construção. As limpezas deverão ser diárias ou sempre que houver 

necessidade.  

Os locais da edificação que serão utilizados pela Contratada como depósito, 

almoxarifado, banheiro, escritório e entre outros deverão permanecer sempre limpos e todos 

os elementos, bem e equipamentos da Contratante deverão ser conservados, fazendo a 

substituição imediata de qualquer dano provocado.  

Pelo fato de haver atividades durante o desempenho da obra, todas as sujeiras 

provocadas pela execução dos serviços de reforma nos ambientes ocupados por usuários da 

instituição, deverão ser limpos constantemente afim de não prejudicar e causar 

constrangimentos a Contratante. 

 Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassas 

endurecida das superfícies, sobretudo das alvenarias e azulejos.  

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos dando-se 

especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.  

A limpeza final de um compartimento só será executada após a conclusão de todos os 

serviços a serem efetuados no local, sendo que após o término da limpeza, o ambiente será 

trancado com chave, sendo impedido o seu acesso.  

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do 

funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo à 

Empreiteira refazer ou recuperar os danos verificados.  
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Casa Mais Engenharia e Arquitetura – 063 984014901 – casamaispmw@gmail.com e 
gbless.engenharia@gmail.com   

 

Será efetuada a limpeza em todos os compartimentos, equipamentos, móveis e 

ambientes que compõem o prédio. 

 

Palmas - TO, 14 de junho de 2022.  
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