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ESPECIFIC
CAÇÕES TÉCNIC
CAS
A. C
CONSIDER
RAÇÕES IN
NICIAIS
A.1. OBJETIV
VOS
E
Este memorial descritiivo tem porr objetivo orientar
o
a empresa
e
jurrídica contrratada
(no ramo de engenharia,
e
especializaada e habilitada) na execução dda prestaçãão de
m acréscimo
o de prédios pertencenntes à META
AGO
serviiços de reforma e modiificação com
em lliquidação, situados à Avenida L
Laurício Ped
dro Rasmusssem, Vila Yate, Goiâânia –
GO / Rodovia BR
B 153, Qd
d. Área – s/nn Área 1, Goiânia
G
– GO
O, conform
me quantitatiivos e
especcificações dos
d projetoss.
T
Todos os seerviços dev
vem ser exeecutados em
m conformid
dade com aas especificações
técniicas deste memorial
m
descritivo.
A.2. AREAS DE REFORM
MA E SUA
AS CARAC
CTERISTIC
CAS
Faz pparte deste edital
e
juntam
mente com as planilhass orçamentaarias e seus respectivoss
projeetos, a reforrma de duas unidades jáá existentess, sendo umaa que iremoos denominaar de
BLO
OCO A e o outro
o
BLOC
CO B.
 BLOCO
O A: No blo
oco A temoss uma edificcação que seerá toda refo
formada, sen
ndo
que conssiste em um
m pavimentoo de subtérreeo e outro pavimento
p
ddenominado
o
térreo coom área totaal a ser reforrmada de 2..600,62 m².
Fazem parte
p
dessa reforma
r
os sseguintes seerviços prev
vistos:


No prédio
p
serão
o demolidos vários itens de forma a deixa o prrédio
praticamente tod
do com vãoo livre, assim
m serão dem
molidos pareedes em
des em divissórias, bancaadas de ban
nheiros, rem
moção de pisso,
alvennaria, pared
remooção de instalações eléttricas e hidrro sanitáriass, remoção dde bancadass
entree outros serv
viços. Apóss a demoliçãão será feitaa a retirada ccom caminh
hão
bascuulante, e destinado a loocal próprio
o para o desccarte.



Rem
moção de telh
hado existennte em telhaas de fibroccimento, e suubstituição por
telhaas metálicas;



Impeermeabilizaçção das calhhas e lajes em
e concreto
o;
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Refoorma e amplliação dos bbanheiros;



O hiddro sanitário
o será readeequando, utilizando as instalações existentes na
n
unidaade, de form
ma a atenderr as novas demandas
d
de projeto;



O pisso da edificação e feitoo em concreeto aparente, nesse servviço foi
soliccitado apenaas o polimennto do mesm
mo, de form
ma a dar acabbamento e
posteeriormente resinado.
r



Pintuura interna de
d paredes e forro, junttamente com
m a externa..



Restaauração dass esquadriass já existentes, onde dev
verão ser lixxadas e pinttadas
novaamente, assiim como a ssubstituição
o de vidros nas
n que se eencontram sem.
s



Restaauração doss bises metáálicos, deverra ser lixado
os in loco, e posteriorm
mente
pintaados com tin
nta especificca.



O préédio já posssui instalaçõões elétricass, porem seu
u quadro geeral e muito
antiggo, possuind
do peças quee não são nem mesmo encontradaas mais hoje em
dias. Buscando uma
u melhorr solução, foi
f previsto um
u novo quuadro elétricco
para unidade, on
nde a empreesa executorra devera faazer a identiificação de todos
nto de distrib
buição e utillizar os circcuitos
os circuitos tanto de alimenntação quan
para ligar o quad
dro novo dee forma a su
ubstituir apeenas compon
onentes que
realm
mente estiveerem danificcados.



O préédio possui dois jardinns de inverno
o.



Foram
m previsto esquadrias em porta dee madeira seemi-oca parra as salas e
demaais ambientes, e dentroo dos banheiiros foram definidos
d
poortas em
alum
mínio.

 BLOCO
O B: A reforma do blooco B consisste em duass etapas, ondde a primeirra se
trata de construir
c
um
ma laje de ppiso intermeediário dentrro do galpãoo, de formaa que
o prédio passe a ter dois pavim
mentos totaliizando uma área a ser rreformada de
d
3.528,244 m². Tambéém no mesm
mo prédio seerá construíída uma am
mpliação do
galpão taambém com
m uma laje dde piso, man
ntendo o meesmo padrãoo do galpão
o já
existentee, sendo eu tem uma árrea de 1.271
1,80 m².
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No prédio
p
serão
o demolidos vários itens de forma a deixa o prrédio
praticamente tod
do com vãoo livre, assim
m serão dem
molidos pareedes em
alvennaria, pared
des em divissórias, bancaadas de ban
nheiros, rem
moção de pisso,
remooção de instalações eléttricas e hidrro sanitáriass, remoção dde bancadass
entree outros serv
viços. Apóss a demoliçãão será feitaa a retirada ccom caminh
hão
bascuulante, e destinado a loocal próprio
o para o desccarte.



O pisso da edificação e feitoo em concreeto aparente, nesse servviço foi
soliccitado apenaas o polimennto do mesm
mo, de form
ma a dar acabbamento e
posteeriormente resinado.
r



Será construída uma laje dee piso interm
mediaria den
ntro do galppão existentte,
ondee ela ira diviidir o galpãoo, no projetto estruturall foi tomadoo os cuidado
os
para que a fundaação da novva estrutura não venha a ter interfeerência com
ma
novaa estrutura da
d laje.



Na mesma
m
laje foi
f previstass 4 claraboiias que tem como objettivo de aum
mentar
a claaridade dentro da edificcação.



Serãoo construído
os no térreoo, dois vestiários para atender
a
a poopulação do
prédiio, assim tam
mbém comoo uma copaa de serviço.



Serãoo removidas todas as eesquadrias existentes naa unidade, e substituídaas por
novaas esquadriaas.



Para obedecer à nova alturaa das esquad
drias solicittadas em proojeto, à pareede
exterrna devera ser
s demolidda apenas atee a altura do
o peitoril, onnde será feiita
uma contra verg
ga e vergas e depois recconstruir as paredes supperiores atee a
cobeertura, para instalações
i
das esquadrrias.



O préédio já posssui instalaçõões elétricass, porem seu
u quadro geeral e muito
antiggo, possuind
do peças quee não são nem mesmo encontradaas mais hoje em
dias. Buscando uma
u melhorr solução, foi
f previsto um
u novo quuadro elétricco
para unidade, on
nde a empreesa executorra devera faazer a identiificação de todos
nto de distrib
buição e utillizar os circcuitos
os circuitos tanto de alimenntação quan
para ligar o quad
dro novo dee forma a su
ubstituir apeenas compon
onentes que
realm
mente estiveerem danificcados.
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O hiddro sanitário
o será readeequando, utilizando as instalações existentes na
n
unidaade, de form
ma a atenderr as novas demandas
d
de projeto;
Na entrada princcipal foi criiada uma escada de aceesso e tambéém uma ram
mpa
dade.
de caadeirante, attendendo ass normas dee acessibilid



Pintuura interna de
d paredes e forro, junttamente com
m a externa..



Para a coberturaa existente, foi previsto
o a troca dass telhas que são de acrílicos
que já
j estão bem
m danificadaas, por telhaas novas com
m as mesmaas
caraccterísticas, na
n mesma ccobertura foi previsto pequenos repparos na telha
metáálicas existentes com m
manta especiifica para ev
vitar goteiraas.

A.3. REFERÊN
NCIAS
R
Ressalvada a prevalênccia das espeecificações, deverão serr observadaas as revisõees
mais recentes daas normas da
d ABNT e catálogos téécnicos:
aa) Normas da
d ABNT:
• NBR 108444:1989 - In
nstalações pprediais de águas
á
pluviaais.
• NBR 81600:1999 - Sisstemas preddiais de esgo
oto sanitário
o - Projeto e Execução..
• NBR 56266:1998 - Insstalações prrediais de ág
gua fria.
• NBR 7200:1998 - Execução dde revestimento de pareedes e tetoss de argamassas
inorggânicas - Procedimento
o
• NBR 16697:2018 - Cimento P
Portland - Requisitos
R
nho de agreggado miúdo
o
• NBR 7221:2012 - Agregado — Índice dee desempen
conteendo impureezas orgânicas — Métoodo de ensaaio.
• NBR 15961-1:201
11 - Alvenarria estruturaal — Blocoss de concretto Parte 1:
Projeeto
• NBR 9050:2015 - Acessibiliddade a edifíccios, mobiliiários, espaçços e
equippamentos urrbanos.
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• NBR 7199:2016 - Vidros na cconstrução civil
c
— Pro
ojeto, execuçção e
apliccações.
N 293:200
04 - Terminoologia de viidros planoss e dos com
mponentes
• NBR NM
acesssórios a suaa aplicação.
• NBR 9229:1986 - Mantas de butil para im
mpermeabillização – Esspecificação
o.
• NBR 9574:2008 - Execução dde impermeeabilização
• NBR 9575:2010 - Impermeabbilização - Seleção
S
e prrojeto
bilização.
• NBR 9685:2005 - Emulsão assfáltica paraa impermeab
pregadas com
mo material de
• NBR 9686:2006 - Solução e eemulsão asffálticas emp
imprrimação na impermeabi
i
ilização.
• NBR 9575:2010 - Impermeabbilização - Seleção
S
e prrojeto.
• NBR 9690:2007 - Impermeabbilização - mantas
m
de clloreto de poolivilina (PV
VC).
• NBR 7229:1993 - Projeto, connstrução e operação
o
dee sistemas dde tanques
séptiicos.
• NBR 11702:2019 - Tintas parra construçãão civil - Tintas, vernizzes, texturass e
compplementos para
p edificaçções não inddustriais - Classificaçã
C
ão e requisittos.
• NBR 12554:2013 - Tintas parra edificaçõ
ões não indu
ustriais — T
Terminologiia.
• NBR 16.401:2008 - Instalaçõões de ar con
ndicionado – Sistemas centrais e
unitáários;
• NBR 16.655:2019 – Instalaçãão de sistem
mas residencciais de ar-coondicionado Splitt e compactoo;
• NBR 7541:2004 - Tubo de coobre sem costura para refrigeração
r
o e arconddicionado – Requisitos;
• NBR 5410:2004 - Instalaçõess elétricas de baixa tenssão;
d pressão so
onora em am
mbientes
• NBR 10152:2017 - Acústica — Níveis de
internnos a edificcações;
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• NBR 15960:2011 - Fluidos frrigoríficos - Recolhimeento, reciclaagem e
regenneração (3R
R) — Proced
dimento;
• NBR 14039:2005 - Instalaçõees elétricas de média teensão de 1,00 kV a 36,2 kV;
• NBR NM247:2002
N
2 (IEC 602227-3) - Cabos isolados com policlooreto de vin
nila
(PVC
C) para tenssões nominaais até 450/7750 V, inclu
usive;
• NBR NM280
N
(IEC
C 60228) - C
Condutores de cobre paara cabos issolados Padroonização;
m coberturaa,
• NBR 13248:2014 - Cabos de potência e condutores isolados sem
não hhalogenados e com baixa emissão de fumaça,, para tensõees até 1 kV - Requisito
os de
desem
mpenho;
• NBR 7290:2016 - Cabos de ccontrole com
m isolação extrudada
e
dee XLPE, EP
PR ou
HEPR para tenssões até 1 kV
V - Requisittos de desem
mpenho;
• NBR 5597:2013 - Eletroduto de aço-carb
bono e acessórios, com
m revestimen
nto
proteetor e rosca NPT — Reequisitos;
• NBR 5598:2013 - Eletroduto de aço-carb
bono e acessórios, com
m revestimen
nto
proteetor e rosca BSP — Requisitos;
• NBR 13057:2011 - Eletrodutoo rígido de aço-carbono
o, com costtura, zincado
eletrooliticamentee e com rosca ABNT N
NBR 8133 — Requisito
os;
• NBR 5624:2011 - Eletroduto rígido de açço-carbono, com costuura, com
revesstimento prootetor e roscca ABNT N
NBR 8133 — Requisito
os;
• NBR 15465:2008 - Sistemas dde eletroduttos plásticos para instaalações elétrricas
de baaixa tensão - Requisitos de desemppenho;
• NBR 15701:2016 - Conduletees metálicoss roscados e não roscaddos para
sistem
mas de eletrrodutos;
• NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas paara uso dom
méstico e annálogo até 20
0
A/2550 V em corrrente altern
nada — Paddronização;
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• NBR 13434:2004 - Sinalizaçãão de seguraança contra incêndio e pânico
• NBR 10898:2013 - Sistema dde iluminaçãão de emerg
gência
• NBR 12693:2010 - Sistemas dde proteção
o por extinto
or de incênddio • NBR
90777:2001 - Saaídas de em
mergência em
m edifícios
• NBR 17240:2010 - Sistemas de detecção
o e alarme de
d incêndioo – Projeto,
instaalação, comiissionamentto e manuteenção de sistemas de deetecção e alaarme de
incênndio – Requuisitos
• NR 24 – Condiçõees Sanitáriass e de Confo
forto nos Lo
ocais de Trab
abalho;
• NR 10 - Segurançaa em instalaações e serv
viços em eleetricidade;
• Guia dee Recomend
dações Técnnicas para o Setor AVA
AC-R – Rennabravas daa
ABR
RAVA;
• Normas técnicas da
d CEB Disttribuidora S.A.
S
• Decretoo nº 23154/2002/DF – das infrações às normaas de proteçção e seguraança
contrra incêndio e pânico e penalidades
p
s
• Lei nº 2747/2001/D
2
DF – definee infrações e penalidades a serem aaplicadas no
o
caso de descumpprimentos às
à normas reeferentes à segurança
s
contra
c
incênndios e pânico no
âmbiito do Distriito Federal
• DECRE
ETO n.º 213
361, de 20 dde julho de 2000 – Reg
gulamento dde Segurançça
Conttra Incêndioo do DF.
• NT nº 01/2002
0
- CBMDF
C
- Exxigências de
d Sistemas de Proteçãoo contra
Incênndio e pânicco das edificcações do D
DF
• NT nº 02/2016
0
- Classificação
C
o das Edificcações de Acordo com os Riscos
• NT nº 03/2000
0
- CBMDF
C
- Siistema de Proteção porr Extintores de Incêndio
o
• NT
T nº 10/20155 - Saídas dee Emergênccia
• NT nº 12/2016
1
- Padronizaçãoo Gráfica dee Projetos
b) Caatálogos Téécnicos:
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• Catáloggo Técnico água fria – TIGRE;
• Catáloggo Técnico esgoto – TIIGRE;
• Catáloggo Técnico caixa d’águua – ACQU
UALIMP;
• Manual Técnico – TIGRE;

A.6. NORMAS
S GERAIS
MAT
TERIAIS
Todos oss materiais a serem emp
mpregados deeverão obed
decer às esppecificaçõess dos
projeetos e do preesente Mem
morial Descrritivo.
Na compprovação daa impossibillidade de ad
dquirir e empregar deteerminado
mateerial especifficado deverrá ser solicittado sua sub
bstituição, a juízo da fiiscalização e
aprovvação dos arquitetos
a
e engenheiroos autores do
os projetos.
Há a posssibilidade de
d substituiçção de mateeriais especiificados porr outros
equivvalentes, deesde que o novo
n
materiaal proposto possua, com
mprovadam
mente,
equivvalência nos itens qualidade, resisttência, aspeecto e preço
o.
PLA
ANEJAMEN
NTO DA OBRA
O
Os serviçços serão ex
xecutados dde acordo co
om o Cronograma Físicco-Financeiro,
devendo a CON
NTRATADA
A, sob a cooordenação da
d Fiscalizaçção, definir,, antes do in
nício
dos sserviços, um
m plano de obras
o
coerennte com os critérios de segurança, racionalidaade e
econnomia.
SER
RVIÇOS EM
M FASES E SUBFAS
SES QUE DEVERÃO
D
SER CON
NSIDERAD
DOS:
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1 - ADM
MINSTRAÇ
ÇÃO DA OB
BRA;
2 - BLOC
CO ADMIN
NISTRATIV
VO 1;
3 - BLOC
CO ADMIN
NISTRATIV
VO 2;
CON
NTROLES TECNOLÓ
ÓGICOS
À critério da Fiscaliização, semp
mpre que o seerviço/mateerial exigir a comprovaação
de quualidade e conformidad
c
de com as eespecificaçõ
ões previstass, a CONTR
RATADA às
à
suas expensas, se
s obrigará a efetuar um
m rigoroso controle
c
tecnológico, attravés de
mpresas especializadas e
ensaiios e testes, que deverãão ser realizzados por em
credeenciadas/auutorizadas peelo INMET
TRO e previstos pelas Normas
N
Braasileiras.
VER
RIFICAÇÕ
ÕES E ENSA
AIOS
A CONT
TRATADA se obrigaráá a verificarr e ensaiar os
o elementoss da obra ou
u
serviiço onde forrem realizad
dos procedim
mentos relaacionados a todos os mé
métodos
consttrutivos.
AMO
OSTRAS
A CONT
TRATADA deverá subbmeter à aprreciação da Fiscalizaçãão, em tempo
hábill, amostras dos
d materiaais e/ou acabbamentos a serem utilizzados na obbra. Só apóss
análiise e autorizzação de uso
o é que os m
materiais po
oderão ser ad
dquiridos e instalados.
Todos oss materiais ou
o equipam
mentos que, porventura,
p
demandem
m maior tem
mpo
para instalação, fornecimen
nto ou adoçãão, deverão ser provideenciados peela
CON
NTRATADA
A em tempo
o hábil, visaando não acarretar desccontinuidadee à evolução da
obra,, em qualquuer de suas etapas.
e
Quando houver razõ
ões ponderááveis ou releevantes paraa a substituiição de
deterrminado maaterial especcificado, a C
CONTRATA
ADA deverrá apresentaar, por escritto,
com antecedênccia de 15 (qu
uinze) dias, a respectiv
va proposta de
d substituiição, instruindoa com
m os motivoos determinantes da subbstituição.
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A substittuição someente será efeetivada se aprovada
a
pela Fiscalizaação, e sem
impliicação de ônnus adicion
nais e se ela resultar em
m melhoria técnica ou eequivalênciaa
compprovada, a critério
c
da Fiscalização
F
o.
ASSIISTÊNCIA
A TÉCNICA
A
Até o reccebimento definitivo
d
daa obra ou seerviço, a CO
ONTRATAD
DA deverá
forneecer toda a assistência
a
técnica
t
neceessária à solução das im
mperfeiçõess detectadass na
vistooria final, beem como as surgidas neeste período
o, independeente de sua
respoonsabilidadee civil.
APR
ROVAÇÃO
O DE PROJ
JETOS
Em caso de necessid
dade de aprrovação ou revalidação
r
da aprovaçção dos projetos
nos óórgãos comppetentes, sej
eja de Subesstação ou dee Combate a Incêndio, esta será dee
respoonsabilidadee da CONT
TRATADA, com os tod
dos os custos às suas exxpensas.
As aprovvações deveerão ser feitaas com as antecedência
a
as necessáriias, de
prefeerência iniciiadas assim que a obra começar, de
d modo a não prejudiccar o andamento
de neenhuma etappa desta.
DOC
CUMENTA
AÇÕES E ALVARÁ
A
D
DE CONST
TRUÇÃO
Todas ass licenças, taaxas e exigêências da Administraçã
A
ão Regionall ou instância
superrior, serão a cargo da CONTRATA
C
ADA, com todos os cu
ustos às suass expensas.
A CONT
TRATADA, antes do innício dos seerviços, deverá provideenciar toda e
qualqquer docum
mentação neccessária à exxecução pleena dos serv
viços ora coontratados, com
c
todoss os custos às suas expensas, a sabber:
a) Cadasstro da obra junto à Recceita Federaal do Brasil – Matrículaa CEI
(idenntificando o contratado vinculandoo à obra pelaa sua denom
minação e ppelo seu núm
mero
de CN
NPJ);
b) Segurro Garantia Contratual rrecolhida pela CONTR
RATADA nno percentuaal
estabbelecido em
m Edital;
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c) Cópiaa do acordo, convençãoo ou dissídio
o coletivo dee trabalho dda categoriaa da
consttrução civil, além de ou
utras pertineentes.
ANO
OTAÇÃO DE
D RESPO
ONSABILID
DADE TÉC
CNICA - CREA
C
OU R
REGISTRO
O
DE R
RESPONSA
ABILIDAD
DE TÉCNIICA (RRT) - CAU
A CONT
TRATADA deverá apreesentar, anttes do início
o dos serviçoos, a Anotação
de R
Responsabilidade Técnicca (ART) ddo Conselho
o Regional de
d Engenharria e Arquittetura
e Aggronomia (C
CREA) ou Registro
R
de R
Responsabilidade Técn
nica (RRT) ddo Conselh
ho de
Arquuitetura e Urrbanismo (C
CAU), nos ttermos da Lei
L nº 6.496//1977 e Leii nº 12.378/2
2010,
confo
forme o casoo, referente à execução da obra ou
u serviço.
Quando houver qualquer alteraação contratual, em se tratando
t
de pprazo, valor ou
objetto, deverá seer editado uma
u nova A
ART/RRT, ajustando
a
a nova
n
situaçãão.
LIGA
AÇÕES PR
ROVISÓRIAS
A instalaação provisó
ória de enerrgia/água/essgoto já estáá em pleno ffuncionameento
por sser tratar de reforma em
m prédio exiistente.
LIGA
AÇÕES DE
EFINITIVA
AS
Até o térrmino da ob
bra ou serviçço, a CONT
TRATADA deverá provvidenciar ass
ligaçções definitiivas de enerrgia elétricaa, telefone e quaisquer outras
o
que sse fizerem
necessárias.
IMP
POSTOS
d CONTR
RATADA ass despesas referentes a impostos em
m
Correrãoo por conta da
gerall: taxas, imppostos, tribu
utos e encarrgos sociais em geral deecorrentes dda execução
o da
obra..
SEG
GUROS
A CONT
TRATADA deverá provvidenciar Seguro
S
de Riisco de Enggenharia parra o
períoodo de duraçção da obraa, com todoss os custos às
à suas expeensas.
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Esse segguro tem porr objetivo ggarantir a CO
ONTRATANTE, a devvida indenizzação
dos pprejuízos caausados por acidentes ( eventos súb
bitos e imprevistos), duurante a
execuução da obrra.
Garantinndo a proteçção contra pperigos que afetam
a
todo
o tipo de obrra civil, com
mo
incênndio, explossão, danos da
d natureza,, erro de exeecução, sabotagem, rouubo, furto
qualiificado, queebra acidenttal e avariass de máquin
nas e equipam
mentos e ouutros ineren
ntes à
atividdade.
RATADA prrovidenciar,, também, seguro contrra acidentess,
Competee à CONTR
contrra terceiros e outros, mantendo
m
em
m dia os resp
pectivos prêêmios, com todos os cu
ustos
às suuas expensass.
CON
NSUMO DE
E ÁGUA, ENERGIA
E
E TELEFO
ONE
As despeesas referen
ntes ao consuumo de águ
ua, energia elétrica,
e
teleefone, e outras
correelatas correrrão por contta da CONT
TRATADA
A, com todoss os custos ààs suas
expensas.
TRA
ANSPORTE
E, ALIMEN
NTAÇÃO, MATERIA
AIS E EQU
UIPAMENT
TOS.
As despeesas decorreentes do trannsporte de pessoal
p
adm
ministrativo e técnico, bem
b
ADA, com todos os cu
comoo de operáriios, serão dee responsabbilidade da CONTRAT
C
ustos
às suuas expensass.
O transporte de matteriais e equuipamentos referentes à execução dda obra ou
serviiço será de responsabili
r
idade da CO
ONTRATA
ADA, com to
odos os custtos às suas
expensas.
MAT
TERIAIS DE
D ESCRIT
TÓRIO
As despeesas referen
ntes a materiiais de escriitório serão por conta dda
CON
NTRATADA
A.
CÓP
PIAS E PLO
OTAGENS
S
As despeesas referen
ntes a cópiass heliográficcas, plotageens e outras correrão po
or
contaa da CONTRATADA, com todos os custos àss suas expen
nsas.
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Esta devverá manter obrigatoriam
mente na ob
bra, no míniimo, dois coonjuntos
comppletos de todos os projeetos, constaando de Dessenhos, Cad
derno de Esppecificaçõess
Técnnicas e Planiilha de Quaantidades, um
m para uso corrente daa obra e outrro para a
Fiscaalização.
EQU
UIPAMENT
TOS DE PR
ROTEÇÃO
O COLETIIVA – EPC
C
Em todos os itens daa obra deveerão ser forn
necidos e instalados os Equipamen
ntos
de Prroteção Colletiva que see fizerem neecessários no
n decorrer das diversaas etapas da obra,
de accordo com o previsto na
n NR-18, daa Portaria nº
n 3214 do Ministério
M
ddo Trabalho,
bem como demaais dispositiivos de seguurança neceessários.
UIPAMENT
TOS DE PR
ROTEÇÃO
O INDIVID
DUAL – EP
PI
EQU
Deverão ser fornecidos todos oos Equipameentos de Pro
oteção Indivvidual
necessários e addequados ao
o desenvolviimento de cada
c
tarefa nas
n diversass etapas da obra,
o
confo
forme previssto na NR-0
06 e NR-18,, da Portariaa nº 3214 do
o Ministérioo do Trabalh
ho,
bem como demaais dispositiivos de seguurança neceessários, cuja responsabbilidade é daa
CON
NTRATADA
A.
PRO
OGRAMA DE
D CONDIÇÕES E M
MEIO-AM
MBIENTE DE
D TRABA
ALHO NA
INDÚ
ÚSTRIA DA
D CONST
TRUÇÃO (P
PCMAT), PROGRAM
MA DE CO
ONTROLE
E
MÉD
DICO E SA
AUDE OCU
UPACIONA
AL (PCMS
SO), PROG
GRAMA DE
E
PRE
EVENÇÃO DE RISCO
OS AMBIE
ENTAIS (P
PPRA).
r
idade da CO
ONTRATADA a elabo
oração e impplantação do
o
Será de responsabili
PCM
MAT nas obrras com 20 (vinte) trabbalhadores ou
o mais em qualquer faase da obra,
conteemplando os
o aspectos da
d NR-18, P
PCMSO de acordo com
m NR-07, PPPRA de aco
ordo
com NR-9 e os demais
d
disp
positivos coomplementares de segurrança, com todos os cu
ustos
às suuas expensass.
O PCMA
AT deverá ser
s elaboraddo por Engenheiro de Segurança e executado por
p
profiissional legaalmente hab
bilitado na áárea de Segu
urança do Trabalho.
T
NOTA: O PCMAT,, o PCMSO e PPRA deeverão ser mantidos
m
na obra, à
dispoosição da Fiiscalização e do órgão regional do
o Ministério do Trabalhho.
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VIG
GILÂNCIA
É de respponsabilidad
de da CONT
TRATADA
A, exercer seevera vigilâância na obrra,
tantoo no períodoo diurno com
mo noturno.. A função de
d vigia de obra destinna-se a guard
da
desarrmada da obbra no perío
odo noturnoo. Pode esta ser feita po
or empresa eespecializad
da em
segurrança com homem
h
arm
mado desde qque não gerre custos adicionais, deevendo paraa isto
a em
mpresa contratada seguirr as leis e nnormas vigen
ntes no paíss sobre vigillância
patrim
monial.
CAR
RGA E TRA
ANSPORT
TE MANUA
AL OU ME
ECANIZAD
DOS
As cargaas e os transsportes (mannuais ou meecanizados) de materiaiis deverão ser
s
feitos de forma a não danifi
ficar as instaalações exisstentes, obed
decendo-se as normas de
d
segurrança do traabalho.
INST
TALAÇÃO
O DE PROT
TEÇÕES E ANDAIM
MES
É de respponsabilidad
de da CONT
TRATADA
A a execução
o das proteçções necessárias,
incluusive utilizaação de andaaimes metállicos, tipo fachadeiros
fa
(torre),
(
com
m proteções
lateraais com telaa de nylon, assoalhos,
a
rrodapés e ou
utros, atend
dendo todas as prescriçõ
ões
contiidas na NR88 e outras co
orrelatas.
REM
MOÇÃO DE
E ENTULH
HOS
Será procedida a perriódica rem
moção e transporte de en
ntulhos e deetritos que
venhham a se acuumular no decorrer
d
da oobra. O tran
nsporte do entulho
e
corrrerá às expensas
da CONTRATA
ADA.
DAN
NOS AO PR
RÉDIO
Todos e quaisquer danos
d
causaados ao préd
dio, provenientes dos seerviços a seerem
execuutados, devverão ser rep
parados e exxpensas corrrerá pela CO
ONTRATA
ADA.
LIVR
RO DIÁRIIO DE OBR
RA
A CONT
TRATADA deverá, asssim que inicciar os serviiços, abrir e manter no
canteeiro de obraa o Livro de Ordem ou Diário de Obra
O
que ateenda a resollução nº 102
24 do
CON
NFEA. Neste será anotaado todos oss serviços executados
e
diariamente
d
e, quaisquer
Ruua 5, nº 833, 8º andar, Ed
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ocorrrências signnificativas, instruções
i
e observações da Fiscallização, connstando tam
mbém:
numeeração das páginas,
p
diaas trabalhaddos acumulaados, númerro de funcioonários
existtentes na obbra, ocorrênccia ou não dde chuvas ou outras inttempéries siignificativos e
demaais observaçções que ach
harem neceessárias e qu
ue de modo geral afetam
m o andameento
da obbra. Serão preenchidas
p
diariamentte as anotaçõ
ões em três (3) vias – 11ª via
Fiscaalização – 2ª
2 via CONT
TRATADA
A – 3ª com a METAGO em Liquidaação, todas
assinnadas pelo Engenheiro
E
Responsáveel Técnico e o Engenheeiro Fiscal.
RES
SPONSABIILIDADE CIVIL
C
O recebimento prov
visório ou deefinitivo nãão exclui a responsabiliidade civil da
d
CON
NTRATADA
A pela solid
dez e seguraança da obraa, nem ético
o-profissionnal pela perffeita
execuução do Coontrato, denttro dos limittes estabeleecidos pelas leis e/ou C
Contrato firm
mado.
A CONT
TRATADA é obrigada a reparar, corrigir,
c
rem
mover, reconnstruir ou
substtituir, às suaas expensass, no total ouu em parte, o objeto do
o Contrato eem que se
verifficarem vícios, defeitoss ou incorreçções resultaantes da exeecução ou dee materiais
emprregados.
A CONT
TRATADA responderáá, durante o prazo irred
dutível de cin
inco (05) an
nos,
pela solidez e seegurança do
o trabalho, aassim em razzão dos matteriais, com
mo do solo.
No caso de vícios occultos em ggeral, o prazzo de garanttia se estendde por todo
períoodo de vida útil de projeto de obraa, sendo necessário que se faça proova de que o
vícioo era oculto e não decorrrente de faalta de manu
utenção ou uso
u inadequuado da obraa.
Apóss detecção do
d vício ocu
ulto a CONT
TRATADA
A será acionaada conform
me prazos
previistos em lei, a saber:
✓ novennta dias, o direito
d
de re clamar pelo
os vícios (Lei nº 8.078//1990, art. 26);
2
✓ um anno para anulação ou abbatimento no
o preço (Lei nº 10.406//2002, art. 445,
4
parággrafo 1º);
a
e reparração de dan
nos (Lei nº 8.078/19900, art. 27).
✓ cinco anos para ação
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NOT
TA: As fotoos utilizadas neste Me morial Desscritivo são
o meramentte ilustrativ
vas,
deveendo a CON
NTRATAD
DA seguir aas especifica
ações técniccas discrim
minadas noss
projeetos e nestee Memorial Descritivoo.

CAÇÕES TÉCNICAS
S
B. ESPECIFIC
1. AD
DMINISTR
RAÇÃO DA
A OBRA
Antes doo início da obra
o
a CON
NTRATADA
A deve junto
o ao CREA//GO retirar a
dade Técnic a dos respectivos respo
onsáveis pella obra.
Anottação de Reesponsabilid
Devem ser
s mantidos durante tooda a execuçção da obra no mínimoo um Engenheiro
Civill e um Mesttre de Obrass, sendo forrnecido paraa todos os trrabalhadorees da obra, EPIs,
E
exam
mes, treinam
mentos, ferraamentas, aliimentação e transporte,, tudo de accordo com o
cargoo ou funçãoo a qual ocup
pam. Tendoo os mesmo
os: Autonom
mia, capaciddade e
respoonsabilidadee sobre os seus
s
serviçoos.
A CONT
TRATADA se obrigaráá a providen
nciar todos os
o EPCs esssenciais parra a
execuução da obrra, além de estar responnsável pela elaboração do PCMSO
O e PCMAT
T.
A CONT
TRATADA se obriga a fornecer mensalmente
m
e a relação dde pessoal e a
d recolhim
mento das obbrigações co
om o INSS
respeectiva guia de
A placa de
d obra dev
ve ser execuutada em con
nformidadee com as esppecificaçõess do
fe com dim
mensões prooporcionaiss atendendo até 6 m², fiixada em do
ois
projeeto, sendo feita
cavalletes de madeira, a messma deve esstar sempre em perfeito
o estado (leggível) até o final
da obbra, ocorrenndo danos à placa a CO
ONTRATAD
DA deve ob
brigatoriameente repara--la e
em ccaso de percca total prov
videnciar um
ma nova.
Antes daa entrada do
os funcionárrios para iniiciar os serv
viços da obrra, deve ser feito
um ccanteiro de obras
o
conten
ndo: Escritóório para En
ngenharia, Almoxarifad
A
do, Refeitórrio e
Vestiiário com Sanitários
S
no
o qual deve estar em co
onformidadee com das nnormas NR 18 e
a NB
BR 12284 (N
NB 1367).
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2–S
SERVIÇOS TECNICO
OS
2.1 S
SERVIÇOS PRELIMIN
NARES
O serrviço deve se
s iniciar co
om a limpezza do terren
no retirando todo o mateerial e camaada
vegetal excedennte, melhoraando a visib ilidade e traajeto para ex
xecução doss serviços na
n
obra..
Todoo material que
q for retiraado para serr reaproveittado, será reetirado manuualmente e
guarddado no loccal especificcado pela CO
ONTRATA
ANTE. Os materiais
m
que
ue não forem
m
reaprroveitados e que forem
m demolidoss, serão desccartados e trransportadoos através dee
camiinhões bascuulantes ou caçambas
c
dee entulhos.
2.2 R
RIOS
READEQUA
AÇÃO DOS SANITÁR
2.2.11 ALVENA
ARIA
A Allvenaria de readequaçãão dos sanitáários será ex
xecutada dee acordo com
m o layout de
d
projeeto, obedeceendo as dim
mensões e m
materiais esp
pecificados.
2.2.22 ESQUADR
RIAS
Todo
os os serviço
os de esquaadria deverãão ser execu
utados de acordo
a
com as
determinações das normass da ABNT, ddo projeto e dos respectivos deta lhes, no que diz
respeeito ao dimensionamento, funcionnamento, lo
ocalização e instalaçãoo. As portas
serão
o feita a pin
ntura incluin
ndo dobrad iças, será co
olocado jan
nelas fixas dde alumínio para
vidro
o, batente e ferragens.

2.2.33 DIVISÓRIIAS E BAN
NCADAS E
EM MÁRMO
ORES
As D
Divisórias e Bancadas de
d mármore s será execu
utadas obed
decendo ao llayout de prrojeto
e esppecificação do material. O tipo de material esttará especifficado em prrojeto.

2.2.44 LOUÇAS E TORNEIIRAS
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As L
Louças e Torrneiras serãão colocadass de acordo com as esp
pecificaçõess de projeto..
Todaas as especifficações dos materiais,, louças e to
orneiras, com
mo marca e tipo estarão
o
especcificadas em
m planilhas e projetos.

2.2.55 REVESTIMENTOS
Os R
Revestimenttos cerâmico
os serão collocados obeedecendo ao
o layout de pprojeto, e
especcificação doo material. O tipo e maarcas específficas dos materiais serãão sugeridos em
planiilhas e projeetos. O serv
viço de deseempenamentto de gesso em teto de ser feito em
m
acorddo com as respectivas
r
ABNTs,
A
dissponibilizan
ndo para tod
dos os profisssionais EP
PIs e
EPCs, os andaim
mes devem possuir
p
travvamentos ho
orizontais e piso metáliicos.
Impeermeabilizaçção de banh
heiros antes de ser feito
o a aplicação
o o substratto deverá
apressentar-se lim
mpo. Após limpeza
l
do substrato deve ser feitaa a mistura da argamasssa
em uum balde lim
mpo até ficaar homogêneea, com aux
xilio de umaa trincha apllique as dem
mãos
em sentido cruzado, seguir a instruçãoo do fabrican
nte, será feitta a aplicaçãão de três
demããos da argam
massa.ꞏ.
2.2.66 ACESSÓR
RIOS
Os accessórios seerão colocad
dos de acorddo com a esspecificação
o técnica doo material,
obeddecendo as necessidade
n
es específicaas de cada lo
ocal onde seerão colocaados. As maarcas
e tipoos estarão sugeridos em
m projetos e planilhas.

2.3 F
FECHAMEN
NTO EM ALVENARI
A
IA E DIVIS
SÓRIA
Será feita alvenaaria de tijolo
os comum, após isso ocorrera fixaação de encuunhamento com
argam
massa aplicada com co
olher.
Apóss isso ocorreera o chapissco aplicadoo em alvenaarias e estruturas de conncreto internas.
Será feito o rebooco dos doiss lados.
Divissória de paiinel deverá ser
s feita porr profission
nais especiallizado nessaa área.
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Os C
Cobogós (eleementos vazzados) deveerão ser adq
quiridos em semelhançaa dos cobog
gós já
existtentes, no caaso de não possuir
p
em m
mercado, deeve se apressentar propoosta de com
mpra
dos ccobogós aoss fiscais (maais semelhaantes aos oriiginais), parra aprovaçãoo. Os mesm
mos
devem ser fixaddos com argaamassas connforme projjeto.

2.4 E
ESQUADRIIAS
Todo
os os serviço
os de serralheria e marrcenaria devverão ser exxecutados sseguindo a
melh
hor técnica para trabalh
hos deste ggênero e obedecer rigo
orosamente às indicaçõ
ões
constantes nos detalhes e nas especifiicações que
e acompanh
ham o projeeto. As portas
serão
o feita a pin
ntura incluin
ndo dobrad iças, será co
olocado jan
nelas fixas dde alumínio para
vidro
o, batente e ferragens. Serão colo cados vidro
os lisos de 6 mm em jannelas e porttas
ondee forem neccessários, de
e acordo coom projeto e plhanilha..
Será feita a restauração de brises mettálicos, com lixamento e pintura, oos andaimes
deveem seguir to
odas as norm
mas de seguurança do trabalho.∙.
2.5 C
COBERTUR
RA DO TEL
LHADO
Na m
montagem do
d telhado terá
t
que serr tomado oss devidos cu
uidados de EPC e EPI.
As teelhas devem
m ser içadas por guindaaste ou estrutura de roldanas. As ttelhas serão
o
fixad
das com bucchas e paraffusos especcíficos que estão
e
especificados em
m projeto.

2.6 IM
MPERMEA
ABILIZAÇÃ
ÃO DE LA
AJES E CAL
LHAS
Limppar a superffície antes de
d iniciar o sserviço, apliicar o produ
uto na superrfície, posiccionar
as mantas a parttir do ralo em
m direção aas cotas maiis altas, sobrreponha as mantas, apó
ós
posiccionar enrolle-as novam
mente para inniciar a apliicações, aqu
ueça o asfaltlto até a
tempperatura indiicada pelo fabricante,
f
ddepois disso
o aplicar a manta
m
asfálttica.

2.7 IN
NSTALAÇ
ÇÕES ELÉT
TRICAS
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As innstalações elétricas
e
serãão executaddas conform
me projeto ex
xecutivo approvado,
obeddecendo as especificaçõ
e
ões técnicass. Todo o caabeamento elétrico
e
seráá passado deentro
de elletrodutos de
d aço galvaanizado a foogo, obedeceendo o layout do projetto de formaa que
as lum
minárias, poontos de tom
mada e interrruptores esstejam confforme projetto.
2.8 IN
NSTALAÇ
ÇÕES DE REDE LÓGIICA
O sisstema de cabbeamento da
d Rede Lóggica deverá ser executaado atendenddo as
necessidades doo local e obeedecendo ass especificaçções do projjeto. Os ponntos de redee
f
a ter uma identifficação espeecífica.
deverão ser sinaalizados de forma
2.9 IN
NSTALAÇ
ÇÕES DE SP
PDA
As hastes de ateerramento deeveram ser instaladas em
e todas as descidas noo centro dass
caixaas de inspeçção, como in
ndicado em
m projeto.
2.10 INSTALAÇ
ÇÕES HIDROSSANIT
TÁRIAS
Os seerviços deveerão ser exe
ecutados dee acordo co
om as indica
ações de proojeto e destte
Cadeerno de Especificações.. Qualquer aalteração no projeto deverá mantter o conjun
nto
da in
nstalação deentro do esttipulado pe las normas técnicas e necessita seer justificad
da
pela CONTRATA
ADA e devidamente auttorizada pelo CONTRAT
TANTE.
d
mente durannte a obra para
p
Todaas as alterações executtadas serãoo anotadas detalhadam
facilitar a apreseentação do cadastro coompleto do
o recebimen
nto da insta lação. São
perm
mitidas alterrações no trraçado de li nhas quand
do forem ne
ecessárias ddevido a
modificações naa alvenaria ou
o na estruutura da obrra, desde qu
ue não interrfiram
sensiivelmente nos
n cálculoss já elaboraddos.
Será instalado as cubas de embutir
e
no granito com
m uma cola, e assim esttalado as
torneeiras para ass pias de cozzinha.
2.11 REVESTIM
MENTO DE
E TETO
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DIIRETORIA--EXECUTIV
VA DE
LIIQUIDAÇÃO DE ESTA
ATAIS
GA
ABINETE

Será feita aplicaação manuall da pinturaa em teto com
m duas dem
mãos em tintta látex e
acríliica. O serviço deve serr feito por prrofissional qualificado, sendo-lhe fornecidos
todoss os equipam
mentos neceessários.

2.12 REVESTIM
MENTO DE
E PISO
m uma raspaagem do pisso de concreeto.
Será feito esse trrabalho com
A rasspagem seráá feita com repetições dde lixas com
meçando pela lixa maiss grossa até a
lixa m
mais fina, até
a que a sup
perfície fiquue lisa.
A ressinagem com
m selador ocorrera
o
deppois que a su
uperfície estiver lisa. SSelador terá que
ser ppassado cincco demãos ou
o mais, atéé que o piso esteja satisfatoriamentte selado.
Todoo o piso com
m o encontro
o em paredee de pinturaa deverá posssuir rodapéé conforme
especcificação em
m projeto e planilha.
Todaas as valas existentes
e
ou
u abertas deevem ser ateerradas ou reaterradas
r
ccom
apilooamento.

2.13 REVESTIM
MENTOS DE
D PARED
DES
Ocorrrera a apliccação e lixam
mento de m
massa látex nas
n paredes (será passaado duas
demããos), aplicaçção manual de pintura com tinta láátex PVA (sserá passadoo duas dem
mãos),
apliccação de funndo selador acrílico em
m superfíciess externas, aplicação
a
dee tinta látex
x
acríliica em supeerfícies e po
or fim revesttimentos em
m cerâmica.

2.14 BANCADA
A
As baancadas obrigatoriame
ente deverãão ser fixadaas na parede e apoiadaas em mãoss‐
franccesas, feitass em canton
neiras metáálicas, prote
egidos por pintura
p
esm alte na cor
grafitte escuro, sobre
s
fundo
o anticorrossivo, chumb
bado na pare
ede.
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