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RESPONSABILIDADES

 A CONTRATADA deverá, adicionalmente às demais responsabilidades técnicas estabelecidas

no Contrato de fornecimento e prestação de serviços, assegurar que os autores dos vários níveis

de implementação dos serviços,  sejam estes executados pela própria CONTRATADA ou por

terceiros subcontratados sob sua responsabilidade, emitirão e recolherão as respectivas taxas

de  emissão  das  Anotações  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART  ou  Registro  de

Responsabilidade Técnica - RRT, instituídas pela Lei Federal nº 6.496 de 07 de Dezembro de

1977, e Lei Federal nº 12.378, de 31 de Dezembro de 2010. 

Os  serviços  deverão  ser  integralmente  supervisionados  por  profissionais,  engenheiro  e/ou

arquiteto,  legalmente habilitados  junto  ao  Conselho  Regional  de Engenharia  e  Agronomia –

CREA – e/ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU – desde seu início até o término

na prestação dos serviços. 

O fornecimento de todo o material e a execução das obras, conforme especificado nos projetos

executivos, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

A  CONTRATADA  deverá  fornecer  e  exigir  dos  funcionários  a  utilização  de  todos  os

equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) previstos

nas Normas Regulamentadoras, relativos à atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a

mesma. 

A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservação as

instalações do canteiro de obras, especialmente as vias de circulação, passagens, refeitórios e

alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos

em geral. 

A  colocação  de  materiais  e/ou  instalação  de  aparelhos  deverão  seguir  as  indicações  e

procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas

Técnicas. 

Este memorial descreve os procedimentos que serão utilizados para a obra a ser realizada na

edificação conhecida como “CASA DO CIDADÃO”.

CANTEIRO DE OBRAS

Antes de começarem os serviços de demolições e retiradas, o perímetro da obra deverá estar

isolado por tapume de telha metálica e preparado para início das obras. 

O  canteiro  deve  estar  devidamente  identificado  por  placa  de  obra,  com  container  de

administração local instalado e pronto para o uso com a rede de água, esgoto e energia em
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perfeito estado de funcionamento.  É vedada a retirada do container de administração da obra

enquanto não estiver concluída.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Para  realizar  a  locação  da  obra,  deve-se  seguir  o  demonstrado  na  planta  baixa  com  as

disposições das cotas presente no projeto em anexo.

Cabe ao engenheiro executor, a perfeita locação dos elementos com o auxílio de equipamentos

de precisão para não existir conflitos de dimensões nas fases posteriores de execução.

Após a locação da obra, a contratada deverá instalar no local, andaime metálico para trabalho

em fachada  de  edifício,  juntamente  com  as  proteções  necessárias  para  mantê-lo  seguro  e

operante.

Todas  as  demolições  e  retiradas  especificadas  em  projeto  deverão  obrigatoriamente  ser

executadas com responsabilidade, onde todas as precauções cabíveis para a melhor execução

do serviço deverão ser tomadas pela empresa.

MOVIMENTO DE TERRA

Serão  realizadas  escavações  manuais,  com  equipamentos  equivalentes,  para  realizar  as

fundações da ampliação específica do edifício. Atentar-se para a execução do reaterro, onde

deverá ser executado em camadas de 20cm e compactado manualmente e/ou com compactador

mecânico, com a finalidade de dirimir os vazios do solo. 

INFRA, MESO E SUPERESTRUTURA 

Visando garantir a durabilidade da estrutura com adequada segurança, estabilidade e aptidão

em serviço durante o período correspondente a vida útil da estrutura, serão exigidos critérios em

relação à classe de agressividade ambiental e valores de cobrimentos das armaduras, conforme

apresentado nas tabelas a seguir.

Classe de agressividade ambiental esperada:

Pavimento Agressividade ambiental Agressividade Risco de deterioração da estrutura

Todos Classe II moderada pequeno
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Pavimento Agressividade ambiental Agressividade Risco de deterioração da estrutura

Cobrimentos das armaduras:

Elemento
Cobrimento (cm)

Peças externas Peças internas

Vigas 3.00 2.50

Pilares 3.00 2.50

Sapatas 3.00 -

O concreto considerado neste projeto e que será empregado na construção deve atender as

características da tabela a seguir.

Elemento
fck

(kgf/cm²)

Ecs

(kgf/cm²)

fct

(kgf/cm²)

Abatimento

(cm)

Vigas 250 238000 26 5.00

Pilares 250 238000 26 5.00

Sapatas 250 238000 26 5.00

O aço considerado neste projeto para dimensionamento das peças em concreto armado e que

será empregado na construção deve atender as características da tabela a seguir:

Categoria
Massa específica

(kgf/m³)

Módulo de elasticidade

(kgf/cm²)

fyk

(kgf/cm²)

CA50 7850 2100000 5000

CA60 7850 2100000 6000

As lajes desta edificação serão pré-moldadas, em vigota do tipo TR06644. Para o escoramento

das lajes treliçadas poderão ser utilizado  escoras de metal ou de madeira, desde que sejam

instaladas em um chão compactado a fim de evitar o recalque das escoras. Utilizar uma escora a

cada 1,5 metros de distância e realizar o contraventamento em uma altura intermediária. 

Ressalta-se que as escoras deverão ser instaladas sempre no sentido contrário das vigotas,

conforme figura abaixo:
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Esquema simplificado para demonstração de escoramento

Deverá ser executada uma contra flecha de no mínimo 3cm em todas as lajes e as escoras só

deverão ser retiradas após 21 dias de ser realizada a concretagem.

TRANSPORTES

Todos os resíduos gerados na execução destes trabalhos, deverá ser alojado em caçamba, para

que seja descartado em área adequada, devidamente licenciada pelos órgãos regulamentadores

competentes. É vedada a retirada da caçamba de entulho da obra, enquanto a mesma estiver

gerando resíduos construtivos. 

PLACAS E PAINÉS DIVISÓRIOS 

A vedação do  interior  da edificação,  conforme as especificações  apresentadas  em projetos,

deverão ser fornecidas em material de boa qualidade. As medidas antes da instalação deverão

ser conferidas no local e todo material deverá ser instalado corretamente, garantindo um bom

funcionamento e acabamento. 

ALVENARIAS DE BLOCOS CERÂMICOS E DE CONCRETO

A execução das alvenarias deverá ser criteriosa, respeitando o prumo da edificação. Não serão

aceitas  paredes  desalinhadas  e/ou  desaprumadas  na  execução  desta  edificação.  Todas  as

aberturas de esquadrias da edificação (salvo onde serão esquadrias em drywall) deverão possuir

vergas e contravergas em concreto armado, com resistência característica a compressão de
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15Mpa.  As vergas deverão possuir  transpasse sobre a  alvenaria  de 30cm de cada  lado da

esquadria. As faces das alvenarias deverão ser rebocadas, alinhadas e desempenadas, com

superfície lisa e propícia a receber as demãos de pntura.

Os  revestimentos  em  azulejo  deverão  respeitar  suas  especificações  de  juntas  e  utilizar  a

argamassa de cimento colante apropriada para o material.

ACABAMENTOS

Todos  os  acabamentos  de  parede,  teto  e  revestimentos deverão  ser  entregues  em perfeita

qualidade, ao qual não serão aceitos arremates de péssima qualidade, ou quinas vivas, ao qual

implicará em uma qualidade ruim da obra a ser executada. 

ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA

As esquadrias de madeira deverão ser fornecidas em madeira maciça,  de angelim pedra ou

equivalente, desde que seja de primeira qualidade e sua superfície possa receber pintura. Não

serão aceitas portas empenadas, de baixa qualidade ou que estejam em processo degenerativo.

As esquadrias metálicas deverão ser fornecidas e instaladas com vidro plano transparente liso,

de 4mm de espessura, com puxares e trancas em perfeito estado de funcionamento. 

COBERTURA    

Toda  a  estrutura  de  telhado  será  em madeira  de  lei,  podendo  ser  do  tipo  Paraju,  Peroba,

Angelim, ou equivalente para telhado em telhas de liga de alumínio e zinco. A junção do telhado

à  platibanda  deverá  ser  provida  de  rufo,  onde  em  conjunto  de  sua  execução,  deverá  ser

executada a pintura impermeabilizante com igoflex ou equivalente, de forma a evitar a infiltração

na estrutura. As águas provenientes do telhado da estrutura, deverão ser coletadas por calha de

concreto armado de 15Mpa em “U”, nas dimensões de 38x56cm.

A  área  de  cobertura  que  ficará  desprovida  de  telhado,  (onde  encontram-se  as  unidades

condensadoras e caixas d’água), deverá ser impermeabilizada com manta asfáltica, atendendo

todos os requisitos e procedimentos da NBR9952. 

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 

As  instalações  hidrossanitárias  deverão  ser  instaladas  em  tubulações  de  PVC,  soldáveis,

atendendo  todos  os  pontos  de  alimentações  apresentando  pressões  mínimas  para  o

Rua Felicindo Lopes, Nº238, Bairro Acaiaca, Piúma-ES, CEP: 29.285-000
Tel.: (28) 3520-1226



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA-ES 
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 

 SETOR DE ENGENHARIA 

funcionamento. O esgotamento sanitário do prédio e quiosque será ligado diretamente a rede de

coleta de esgoto existente, devendo ser instalado respeitando as inclinações necessárias para o

fluxo do esgotamento percorrer a tubulação através da gravidade. 

INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 

Será instalado no prédio, luminárias de emergência nos corredores e próximos as portas de

saída  da  edificação,  a  fim  de  facilitar  a  iluminação  do  local  em casos  de  queda  de  luz  e

emergências.  O  prédio  será  dotado  de  extintores  de  incêndio  de  classe  ABC,  onde  serão

instalados nos corredores da edificação e próximo à entrada principal do prédio.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELÉTRICA

As instalações elétricas deverão ser  executadas conforme projeto fornecido,  ao qual  deverá

respeitar todas as especificações de disjuntores e bitolas de cabos dimensionadas em projeto.

Toda a sua execução deverá ser realizada por eletricista experiente e capacitado para tal função,

onde deverá obrigatoriamente estar utilizando todos os EPI’s e ferramentas necessárias para a

realização do trabalho. 

A execução do sistema de proteção contra descargas elétricas deverá ser realizada respeitando

todas as normas vigentes municipais, estaduais e federais vigentes no ano de execução da obra.

O fornecimento e a instalação dos ar-condicionado de 12.000 BTU’s FRIO SPLIT de 220 Volts e

36.000 BTU’s TETO FRIO de 220 Volts, deverão ser fornecidos e instalados seguindo todas as

NT’s Municipais, Estaduais e Federais, vigentes no ano de sua instalação. Todos os materiais

necessários  para  a  instalação  de  todos  os  ar-condicionado  estão  definidos  em  Planilha

Orçamentária.

MOBILIÁRIO URBANO, PAISAGISMO E DIVERSOS

Todos os itens de mobiliário urbano deverão ser entregues conforme especificações descritas

nos  itens  da  planilha,  ao  qual  devem  apresentar  boa  qualidade,  atendendo  todas  as

exigibilidades de utilização.  As plantas deverão ser  fornecidas conforme suas especificações

descritas em projeto, onde deverão ser naturais e de bom aspecto de cultivo.

A PHC (Plataforma Hidráulica Cabinada) deverá possuir cabina em pintura eletrostática na cor

bege e  piso  antiderrapante,  portas  de pavimento  em pintura  eletrostática,  duplo  sistema de

resgate:  automático  e  mecânico  (Procedimento  exigido  pelo  item  7.3  da  norma  da  ABNT,

fabricado em conformidade com a ABNT NBR ISO 9386-1/2013). Essa plataforma por ser de uso
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público deverá possuir acesso de mesmo lado (L 140 x P 150) cm, com porta de pavimento de

uso público (L 90 x A 200) cm e rebaixo no piso de 12 cm. Deverá possuir ponto elétrico no local

de instalação:  220 V Bifásico,  com teto de iluminação em LED e sistema de iluminação de

emergência em caso de falta de energia.

Piúma, 19 de Outubro de 2021.

Márcio Laiber Almeida
GERENTE DE PROJETOS DE ENGENHARIA MAT.:8494 
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