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Processo: 0358/2014 Modalidade: Tomada de Preços N° Modalidade: 03 

 

Anexo I do Edital de Tomada de Preços  

 

Descreve e Regulamenta as solicitações  

Memorial Descritivo: 

 

MEMORIAL  DESCRITIVO DE OBRA  

 

 

Obra: Reforma do piso da sacristia da ermida e construção de banheiros próximo à ermida 

Endereço: PARQUE DAS ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO - MG   

PROPRIETÁRIO: MITRA DIOCESANA DA  CAMPANHA 

FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E PLANILHA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

LOURENÇO   

 

  O Presente Memorial Descritivo, tem  por objetivo estabelecer requisitos técnicos, definir 

materiais a utilizar e normatizar reforma do piso da Sacristia da Ermida e construção de banheiros 

próximos à Ermida, no Parque das Águas – Centro – São Lourenço - MG. 

 Será fornecido pela Prefeitura todos os projetos executivos para execução da obra: projeto 

arquitetônico, projeto estrutural, hidráulico, elétrico, e demais que se fizerem necessários. 

 O recolhimento de ART junto ao CREA-MG para execução da obra será de competência 

da empresa vencedora, devendo uma das vias ser mantida na obra. 

 O Proprietário designará para acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e seus 

prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO. 

 A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem que 

isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e 

exclusivamente de competência da empresa vencedora. 

 Obriga-se ainda a empresa vencedora a manter no canteiro de obras um livro denominado 

“DIÁRIO DE OBRAS”, onde se anotarão os serviços em execução no dia, condições do tempo e 

quaisquer outras anotações julgadas oportunas pelo Construtor. 

 A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo que 

julgar necessário, a qualquer tempo. Todas as comunicações e ordens de serviço, tanto do 

Construtor, quanto da FISCALIZAÇÃO, só serão levadas em consideração se contidas no 

“DIÁRIO DE OBRAS”. 

 Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo 

rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas. Serão aceitos materiais 

similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZAÇÃO a respeito de 

sua utilização, devendo ser registrado no diário de obras. 

 A empresa vencedora obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou 

equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio, que 

atestem as mesmas características e mesmas especificações. 

 A firma vencedora obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à 

boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações 

com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. Também 

deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo 
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atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento. Os 

equipamentos somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar 

acidentes. 

 Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de propriedade da empresa 

vencedora, esta será obrigada a sublocá-lo imediatamente, visando não se observar atrasos na 

execução dos serviços. 

 A empresa vencedora se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção 

individual - "E.P.I.” - necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de 

conservação.  

 Deverá ainda ser previsto no canteiro de obras a colocação de extintores de incêndio em 

locais estratégicos, a cargo da empresa vencedora, visando maior segurança de todos no local. Com 

relação ao transporte vertical, é terminantemente proibido o transporte simultâneo de pessoas e 

cargas no mesmo equipamento. 

 Fica estabelecido ainda que a Prefeitura não possa ser responsabilizada por qualquer 

acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra. 

 As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro, podendo a pedido da 

FISCALIZAÇÃO permanecer em tempo integral no canteiro de obras. Pelo engenheiro deverão ser 

feitas todas as comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e a empresa vencedora. Será obrigatória, 

também, a presença um mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiência comprovada, 

bem como profissionais para outras funções tais como vigilância, serviços de escritório, 

distribuição e guarda de ferramentas e outros mais necessários. 

 Também poderá a FISCALIZAÇÃO a seu critério exigir a substituição de qualquer 

profissional que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa. Serão empregados 

profissionais em número compatível com o bom andamento dos serviços, de comum acordo com a 

FISCALIZAÇÃO. A vigilância do canteiro de obras será de exclusiva competência da empresa 

vencedora, não cabendo a Prefeitura nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste 

sentido. 

 A empresa vencedora será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao início dos 

serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos. Incluímos neste item as despesas 

decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pela Municipalidade local. 

 Ao final dos serviços, caberá a empresa vencedora a obtenção do "Habite-se", emitido pela 

municipalidade local. Também deverão ser obtidos os certificados de aprovação de execução das 

instalações prediais junto às concessionárias locais, assim como providenciar as ligações 

definitivas destas instalações. 

 A empresa vencedora estará obrigada a providenciar o atendimento a todas as exigências 

formuladas pelos órgãos, no prazo suficiente para não se verificar atraso na entrega da obra. Após a 

obtenção de todas as declarações necessárias ao funcionamento da edificação, a mesma enviará os 

originais destas declarações a Prefeitura. Somente após este procedimento será possível dar a obra 

por encerrada. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

NORMAS: 

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação, devem obedecer ao prescrito pelas Normas 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas ) aplicáveis e o que preconiza a legislação 

sanitária vigente.  
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QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS: 

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente 

na Engenharia, em estrita consonância com as NORMAS TÉCNICAS em vigor. 

A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não sendo 

aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior à especificada. Em caso de dúvida, a mencionada 

fiscalização poderá exigir ensaios ou demais comprovações necessárias. 

 DÚVIDAS: 

 No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar o engenheiro responsável desta 

municipalidade, devendo todas as dúvidas ser sanadas antes da apresentação das propostas. Em 

caso de haver discrepância entre os desenhos do projeto e as especificações, prevalecerão as 

informações das especificações. 

 Durante as obras, a Prefeitura manterá fiscalização de acompanhamento que será 

responsável por dirimir as dúvidas porventura surgidas, bem como dar ao executor as informações 

e detalhes na realização dos trabalhos. 

 

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 As presentes especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e fixar as 

características técnicas a serem observadas para a execução das obras de construção dos banheiros 

externos da Ermida e reforma do piso da sacristia da Ermida. 

 Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao disposto nas normas 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis. 

 No caso de dúvida, estas deverão ser levadas ao conhecimento da fiscalização para o 

devido esclarecimento. 

   

 01- INSTALAÇÕES INCIAIS, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EM TERRA 

 

A empresa vencedora deverá fornecer e instalar  placas de obra com área de 3,00 X 1,50 m,   

modelo Governo do Estado de Minas Gerais. A empresa também deverá instalar às suas expensas 

as placas identificadoras da empresa e demais placas exigidas pela legislação. 

Será feito locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas. Será ainda 

de responsabilidade da empresa vencedora a verificação do recuo mínimo e alinhamento geral de 

acordo com o projeto arquitetônico em vigor antes do início da obra. 

A empresa vencedora deverá implantar em torno dos locais onde os serviços estiverem 

sendo executados os elementos de sinalização e proteção atendendo as Normas Regulamentadoras 

– NR, relativas à engenharia de segurança e medicina do trabalho, às exigências de proteção contra 

incêndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes, 

sem prejuízo dos serviços em andamento. 

 

Norma: NBR-7678/1983   “Segurança na Execução de obras e serviços” 

 

Destaques: 

 O canteiro de obras apresentar-se-á arrumado, limpo e com passagens livres e 

desimpedidas. 

 As vias de circulação e passagens serão mantidas livres de entulhos, sobras de 

material, materiais novos, equipamentos e ferramentas. 
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 O entulho e quaisquer sobras de materiais serão regularmente removidos. Por 

ocasião da remoção serão tomados cuidados especiais de forma a evitar poeiras e 

riscos eventuais. 

 Não será permitido o acúmulo de entulho na via pública. 

 A queima de lixo é proibida, tanto no interior da construção como no canteiro de 

obra. 

 

02- INFRAESTRUTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO E SUPRAESTRUTURA 

 

Serão executados conforme projetos estruturais em anexo. Sendo que as fundações  

superficiais serão compostas de sapatas e vigas baldrames onde serão usados concreto estrutural 

FCK = 20 MPA, preparo em betoneira, com aplicação manual do concreto nas estruturas de 

armação aço CA-50. As formas serão em tábua de terceira e deverão ser protegidas contra 

exposição direta à chuva e ao sol, para não empenar. As formas obedecerão ao que dispõe a NBR 

7190/1982.  

No serviço de impermeabilização será aplicada pintura betuminosa nas vigas baldrame, no 

topo e nas laterais.  

Para a superestrutura serão construídos pilares e vigas, onde usar-se-á concreto estrutural 

FCK = 20 MPA,  preparo em betoneira, com aplicação manual do concreto nas estruturas de 

armação aço CA-50. Sobre esta estrutura de concreto será apoiada laje pré-moldada para forro, com 

sobrecarga de 100 kg/m2 e capeadas com concreto FCK 20 MPA com 3,00 cm de cobrimento e 

armação aço CA 50 diâmetro de 5.0 mm a cada 20 cm com escoramento. 

 

03- ALVENARIAS E DIVISÓRIAS EM PEDRA: 

 

          Serão executadas em alvenaria de bloco de concreto de 15cm no embasamento, assentado 

com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia, juntas 12mm., conforme projeto arquitetônico em 

anexo.Também será aplicada pintura betuminosa na face aterrada da alvenaria de embasamento. As 

alvenarias de fechamento dos banheiros e as alvenarias das empenas do telhado serão em alvenaria 

de tijolo cerâmico furado. 

Todas as fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas, utilizando-se ferramentas 

adequadas ao uso. 

Serão instaladas divisórias em granito, com E= 3 cm, conforme detalhe em projeto 

arquitetônico. 

   

04- REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS :  

 

 O chapisco nas paredes terá traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, após será  feito 

reboco  tipo paulista. 

 Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados e 

aprumados. 

 As superfícies de paredes e tetos serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes 

da aplicação do chapisco. 

 O chapisco será aplicado sobre superfícies devidamente limpas de partículas soltas e esta 

camada, depois de concluída deverá apresentar uma espessura uniforme, sendo bastante áspera para 

facilitar a aderência do emboço a ser posteriormente aplicado. 
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 O emboço somente poderá ser iniciado 24 horas após o chapisco e deverá ser constituído 

de uma camada de argamassa composta de cimento, cal e areia fina peneirada, desempenado e 

alisado com esponja de borracha, apresentando espessura máxima de 30 mm. 

 Na execução do emboço devem ser observadas as molduras a serem executas em relevo 

com E= 2 cm, em torno das janelas bem como os adornos do frontão e da fachada. Nas colunas 

laterais deverá ser usada alvenaria externa para executar o engrosso das quinas da construção. 

Nos locais onde o emboço esteja sujeito à ação do sol e dos ventos, deverá o mesmo ser 

protegido de forma que sua secagem se processe demasiadamente rápida. O emboço externo não 

poderá ser executado quando a superfície estiver sujeita a molhadura por chuvas e sem a adequada 

proteção. 

 Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, o emboço externo executado em 

uma jornada de trabalho, devera ter suas superfícies molhadas ao término do serviço com salpicos 

de brocha com água limpa.  

 

05- PAVIMENTAÇÃO, SOLEIRAS E PEITORIS: 

 

 O contra-piso de regularização será em argamassa 1:3 com 2 cm, desempenado, sobre o  

lastro de concreto, onde o solo deverá estar perfeitamente apiloado, nivelado e umedecido, bem 

como já deverão ter sido colocadas as canalizações que devem passar sob o mesmo. 

 As soleiras e peitoris serão em granito, com E = 2 cm, assentadas com argamassa de uso 

industrial. 

  

06-ESQUADRIAS  E VIDROS: 

 

 As esquadrias metálicas deverão ser limpas e livres de ferrugens, quer por processo 

mecânicos, quer por processos químicos e, receberão tratamento anti-corrosivo, antes de serem 

colocadas nas devidas posições, com pelo menos duas demãos de fundo anti-corrosivo.  

 As esquadrias  bem como as ferragens das esquadrias serão colocadas após os serviços de 

argamassa e revestimento ou protegidas até que se conclua a obra.  

 Quando da fixação definitiva, estas esquadrias deverão estar perfeitamente niveladas e em 

perfeito funcionamento.  

 As esquadrias de madeira devem obedecer rigorosamente às dimensões especificadas em 

projeto. Toda madeira empregada na execução de esquadrias deve estar seca, isenta de nós, 

empenamentos e rachaduras. O núcleo das portas, independente do tipo, deve possuir espessura tal 

que garanta o perfeito assentamento das fechaduras, não apresentando folga ou sobressalto. 

 Os batentes devem ser fixados por parafusos de madeira, impermeabilizados, previamente 

chumbados na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1: 3, havendo no mínimo 3 tacos para 

cada montante do batente. 

 Depois de colocados os batentes em suas posições, proteger os montantes com tacos de 

madeira fixados com pregos finos, a fim de evitar danos. As guarnições devem ser fixadas aos 

batentes ao longo da junta destes com a parede, através de pregos sem cabeça. 

 Para assentar a folha da porta, os alisares  já devem ter sido colocados, bem como a soleira, 

a porta deve estar selada ou com tinta de fundo. As condições da porta devem ser verificadas de 

acordo com suas especificações, das dobradiças e dos parafusos. Os locais das dobradiças devem 

ser marcados na porta e aduela e, em seguida, devem ser feitos os rebaixos de acordo com a 
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dobradiça utilizada. Os locais onde são aparafusadas as dobradiças devem ser furados com broca e, 

em seguida, estas devem ser fixadas na porta.  

 A porta é dependurada na aduela e as dobradiças devem ser aparafusadas. A folga entre a 

porta e o portal deve ser uniforme em todo o perímetro, de acordo com normas técnicas. Deve ser 

verificada a folga, a espessura da porta com a largura do rebaixo e o funcionamento da porta. 

      As ferragens a serem instaladas nas esquadrias devem obedecer as indicações e especificações 

do projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As ferragens devem ser fornecidas juntamente 

com os acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas esquadrias. 

 Todas as ferragens devem ser embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do 

fabricante, tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam. Em cada pacote devem 

ser incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos necessários à instalação nas 

esquadrias. 

 O armazenamento das ferragens deve ser realizado em local coberto e isolado do solo, de 

modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. A instalação das ferragens deve ser 

realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para as dobradiças, 

fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformação das ferragens, não se 

admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste deve 

ser realizado sem a introdução de esforços nas ferragens. 

        As ferragens não destinadas à pintura devem ser protegidas com tiras de papel ou fita crepe, 

de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta. 

          

 

07-COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS: 

 

       Será executado com telha cerâmica colonial , cortadas a serra, serrote ou esmeril, sendo que os 

furos para fixação das telhas na estrutura serão executados com broca, sendo vedada à perfuração 

com pregos, buris ou parafusos.  

 Os rufos e contra-rufos serão em chapa galvanizada.  As terças e similares serão em 

madeira  6 x11 do tipo roxinho.  

  

08-INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS: 

 

Os serviços deverão ser executados de acordo com o que prescreve as Normas Brasileiras 

para execução de instalações hidro-sanitárias.   

 Todos os tubos serão embutidos nas alvenarias ou no solo. O caimento das canalizações de 

esgoto será no mínimo de 2% para tubos de 100 mm. As cavas abertas no solo para assentamento 

das canalizações só poderão ser fechadas após a verificação das condições das juntas, tubos, 

proteção dos mesmos, níveis e declividades.  

 Para facilidade de desmontagem das canalizações serão colocados uniões ou flanges nos 

locais convenientes. As juntas rosqueadas serão vedadas com fita de teflon. 

 Na execução das tubulações de PVC, as partes soldadas deverão ser limpas com solução 

limpadora própria para este fim. As juntas dos tubos de PVC serão executadas com os devidos 

cuidados para se evitar a penetração de cola no seu interior ou o enrolamento das juntas de 

borracha, quando for o caso. Os tubos de ponta e bolsa deverão ser assentes com as bolsas voltadas 

para montante, isto, no sentido contrário ao escoamento. 
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 Todas as tubulações de distribuição de água serão, antes do fechamento dos rasgos na 

alvenaria por capas de argamassa, submetida a teste de pressão, sem que apresentem qualquer 

vazamento. 

 As caixas de inspeção serão de alvenaria de tijolos maciços revestidos de argamassa de 

traço 1:3 (cimento e areia). Terão tampas de concreto que lhes assegure perfeita vedação, e que ao 

mesmo tempo sejam facilmente removíveis para permitir a inspeção e limpezas periódicas. O fundo 

das caixas deverá assegurar rápido escoamento e evitar formação de depósito. 

 Todos os aparelhos serão instalados com os suportes necessários, não se admitindo 

improvisações. Os aparelhos serão fixados por meio de parafusos apropriados, não se permitindo o 

uso de argamassa de cimento.  

 A fixação dos vasos, lavatórios e pias deve ser feita conforme recomendações existentes 

nos catálogos dos fabricantes, usando-se todos os acessórios indicados pelo mesmo. 

 Todas as tubulações hidro-sanitárias serão em PVC de primeira qualidade. Os vasos, 

lavatórios, metais e acessórios serão também de primeira qualidade e metal cromado. 

    

09- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

 

            Na execução das instalações elétricas serão observadas as normas NB-3 da ABNT e as 

determinações da Concessionária local. 

 A instalação elétrica será embutida no piso e alvenaria, com pontos completos de luz e 

tomadas.   

 As luminárias, deverão ser instaladas, conforme projeto elétrico e deverão obedecer aos 

requisitos mínimos gerais constantes das normas específicas. Deverão garantir o nível de 

iluminação adequado para cada ambiente, em função de sua área e das atividades neste 

desenvolvidas. A temperatura de cor deverá ficar entre 2.700 a 4.000 K. 

 Interruptores e tomadas deverão atender às Normas da ABNT, atinentes ao assunto, 

especialmente: 

 NBR 6268/1980 – Interruptores  – Continuidade Elétrica 

 NBR 6278/1980 – Interruptores – Elevação de temperatura para interruptores  

 Os disjuntores deverão ter proteção e serão em caixa moldada de material termofixo de alta 

rigidez dielétrica com estrutura especialmente adequada para resistir a altas temperaturas e absorver 

os esforços eletrodinâmicos desenvolvidos durante um curto circuito se houver. Deverão possuir 

disparo livre, isto é, ocorrendo uma situação de sobrecarga ou curto circuito, o mecanismo interno 

provoca o desligamento do disjuntor.  

 A instalação dos eletrodutos será feita por meio de luvas e as ligações dos mesmos com as 

caixas, com arruelas e buchas. As caixas deverão ser fixadas de modo firme e permanente às 

estruturas, presas as pontas dos eletrodutos por meio de arruelas de fixação e buchas apropriadas, 

de modo a obter uma ligação perfeita e de boa condutibilidade entre todos os eletrodutos e 

respectivas caixas; deverão também ser providas de tampas apropriadas, com espaço suficiente 

para abrigar os condutores e suas emendas com folga dentro das caixas, depois de colocadas as 

tampas. Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, 

conforme disposição da NBR 5410. O curvamento dos eletrodutos deverá ser executado de tal 

forma que não haja enrugamento, amassaduras, avarias do revestimento ou redução do diâmetro 

interno dos mesmos. 
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 As roscas de eletrodutos ou acessórios deverão ser executadas segundo o disposto na NBR 

6414 - Rosca para Tubos onde a Vedação é feita pela Rosca – Designação, Dimensões e 

Tolerâncias.  

 Os quadros deverão ser nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma área deverão 

ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto esteticamente ordenado. A 

fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas e arruelas roscadas ou outras 

conexões adequadas. Após a conclusão da montagem, da enfiação e da instalação de todos os 

equipamentos, deverá ser feita medição do isolamento, cujo valor não deverá ser inferior ao 

preconizado pela NBR 5410. 

             Destacamos ainda sobre os serviços de iluminação externa, composto de postes de aço 

galvanizado, caixas de passagem em alvenaria com tampa de concreto, alimentação por cabos de 

cobre de 10 mm2.  

  

10- PINTURAS EM GERAL: 

 

            As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o 

tipo de pintura a que se destina e de acordo com a cor especificada pela fiscalização da obra , só 

podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

 Será aplicado selador e tinta esmalte duas demãos sobre as esquadrias metálicas e 

madeiras.  

 Deverá ser eliminada toda a poeira da superfície, tomando-se os cuidados especiais contra 

o levantamento de pó durante os trabalhos até a completa secagem da pintura. 

 Cada demão de tinta somente poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, observando-se o intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo 

especificações em contrário. 

 Devem ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em 

superfícies não destinadas a pintura, isolando-as com tiras de papel, fita crepe, plástico bolha, 

papelão, separação com tapumes, enceramento provisório para superfícies destinadas a 

enceramento posterior e pintura com preservador plástico que forme película para posterior 

remoção. Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver 

fresca, empregando-se removedor adequado. 

 As pinturas somente serão iniciadas após autorização da fiscalização e impreterivelmente 

executadas por profissionais comprovadamente capacitados e acabamento impecável. 

 As tintas devem vir em embalagem lacrada de fábrica, sendo terminantemente vedada a 

adição de qualquer produto estranho as mesmas, que possam vir a prejudicar o bom acabamento e 

durabilidade da pintura, assim como o percentual de diluição deve seguir rigorosamente o 

especificado pelo fabricante. 

 Antes da entrega da obra, a empresa vencedora fará os reparos de todos os defeitos e 

estragos na pintura, qualquer que seja a causa que tenha produzido, mesmo que esta reparação 

importe em renovação. 

            

11 - PARA REFORMA DO PISO E RODAPÉ DA SACRISTIA – ERMIDA: 

 

Será feita demolição do piso cerâmico e do contrapiso e retirada do rodapé, inclusive sua 

argamassa de assentamento. Será feita execução de novo  contrapiso desempenado com argamassa 

traço 1:3. Serão removidas as soleiras existentes para colocação de novas. 
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Será feita colocação de piso cerâmico PEI-5 de 30 x 30 cm assentado com argamassa pré-

fabricada e rejuntamento. 

Nas paredes chapiscar à colher de pedreiro as paredes com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3. Depois rebocar as paredes com argamassa 1:2:8 de cimento, cal e areia.  

Será feita colocação dos rodapés cerâmicos com altura de 10 cm. Na área de parede 

imediatamente acima dos rodapés será aplicado selador PVA acrílico nas paredes e posteriormente 

pintura acrílica em duas demãos. 

Serão colocadas de soleiras de granito nas duas portas existentes com espessura de 2 cm. 

 

 

12 – SERVIÇOS EXTERNOS:. 

 

 Será de responsabilidade da empresa vencedora a retirada de toda sobra de material e 

limpeza do local de trabalho. Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo 

cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um 

compartimento só será executada após a conclusão de todos os serviços a serem efetuados neste, 

sendo que após o término da limpeza, o ambiente será trancado com chave, sendo impedido o 

acesso ao local. 

 

 

 

 

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

e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo a empresa vencedora refazer ou 

recuperar os danos verificados. 

            O valor total da obra, com BDI 25% ( referência preço SETOP  Dezembro de 2013) é de 

R$ 100.022,36 ( Cem mil e vinte e dois reais e trinta e seis centavos). 

       Nos preços apresentados estão inclusos todos os custos necessários à execução da obra, 

inclusive leis sociais, transporte, alimentação, mão de obra e materiais ou quaisquer despesas 

indiretas. 

          Na composição dos custos unitários observaram-se os projetos, memorial descritivo e edital 

desta tomada de preços. 

 

 

 

 

                        SÃO LOURENÇO , 10 de novembro de 2014 

 

   

 

 

______________________________ 

MARCUS JOSÉ DA SILVA 

ENG. CIVIL – CREA  54.942/D 
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