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MEMORIAL DESCRITIVO  
 

 

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO-PA 

Obra: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  

Local: AV. CASTELO BRANCO Nº 900 – CENTRO – BRASIL NOVO/PA 

AUTOR DO PROJETO: SERGIO BARBOSA CREA 9853D PA  

 

1.- GENERALIDADES 

 

1.1.- OBJETO 

 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que orientarão os 

serviços de construção, pelo Sistema de Empreitada Global, com fornecimento de material e mão-

de-obra, à construção da CAMARA MUNICIPAL (pavimento superior), a ser edificada no 

município de Brasil Novo. 

 

1.2.- OBRIGAÇÕES DA EMPREITEIRA 

 

A fiel observância e perfeita execução dos serviços, a empreiteira manterá na obra pessoal Técnico 

habilitado e obrigar-se-á a prestar assistência técnica e administrativa, com finalidade de imprimi 

aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais, além de fornecer e 

conservar no canteiro de obras, os equipamentos mecânicos e o ferramental indispensável ao 

desenvolvimento dos trabalhos, bem como, todos os materiais necessários e mão de obra adequada 

à natureza dos serviços. 

Será de responsabilidade da Empreiteira, a formação do quadro de funcionários. 

 

A guarda dos equipamentos e ferramentas, bem como, a guarda dos materiais necessários para a 

execução da obra ficará sob inteira responsabilidade da Empreiteira, não cabendo a Contratante, 

ressarcimento algum devido à perda ou roubo dos materiais necessários, bem como a perda ou 

estrago de qualquer equipamento ou ferramenta. 

 

Ficará ainda a cargo da empreiteira o fornecimento e Registro das Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ART), no CREA ou CAU do Estado do Pará, referente à execução da obra. Enfim, as 

obrigações da empreiteira vão desde a instalação do canteiro de obras até a entrega final e definitiva 

da construção. 

 

A obra objeto da presente licitação compreenderá todos os serviços necessários a sua total 

concretização dando-lhe condições de perfeito e integral funcionamento. 

 

1.3.- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Caberá a contratante, o fornecimento de: 

- Projeto Arquitetônico; 

- Memorial Descritivo; 

- Planilha Orçamentária. 

- Especificações particulares, se necessárias; 
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- Outros projetos, se necessário for. 

 

A Câmara Municipal de Brasil Novo, cabe a fiscalização tanto dos serviços executados como da 

qualidade dos materiais empregados na obra podendo a mesma, em qualquer tempo, por a prova 

qualquer serviço ou qualquer tipo de material, no que diz respeito à qualidade e/ou quantidade dos 

mesmos. Cabe ainda, fornecimento de qualquer explicação necessária, advinda da falta de 

compreensão de qualquer explicação constantes nos projetos, bem como, qualquer orientação 

necessária para o bom andamento da obra. 

 

2.0 - SERVIÇOS TÉCNICOS 

 

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de ser utilizado. 

No caso do construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, 

deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição 

orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ ou serviços semelhantes. os 

serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras. 

 

3.0 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR 

 

SERVIÇOS INICIAIS 

. 

3.1 - PLACA DE OBRA 

 

Enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços, a colocação e manutenção de placas 

visíveis e legíveis ao público serão obrigatórias, contendo o nome do autor e coautores do projeto, 

assim como os demais responsáveis pela execução dos trabalhos. 

 

A CONTRATADA deverá solicitar junto à FISCALIZAÇÃO o modelo da placa de obra referente 

ao serviço ou obra que será executada. 

 

A placa deverá ser confeccionada e fixada em material resistente a intempéries. 

 

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal ao 

empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. 

 

A CONTRATADA deverá seguir as seguintes legislações: 

· Lei n° 5.194, de 24.12.66, que regula o exercício das profissões do Engenheiro, Arquiteto e 

Engenheiro Agrônomo e dá outras providências; 

· Resolução n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CONFEA) que regula o tipo e uso de placas de identificação de exercício profissional em obras, 

instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

 

 3.2 - LOCAÇÃO DA OBRA: 
 

A obra, propriamente dita, deverá ser locada topograficamente e para tal, deverão ser obedecidas 

todas as medidas e citações existentes nos projetos de arquitetura, executivos e complementares. Se 
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mesmo assim ocorrer qualquer dúvida, deverá ser consultado o responsável técnico pelos serviços 

de elaboração do projeto. 

 

3.3 - INFRA ESTRUTURA / SUPER ESTRUTURA 

 

As sapatas, vigas baldrame, pilares, vergas e demais elementos estruturais, estão definidos no 

projeto específico, estando ali demonstradas suas dimensões, quantidades, ferragens e resistência 

característica do concreto. Qualquer alteração na estrutura da obra, sem a expressa autorização por 

escrito do Responsável Técnico ou do Autor do Projeto, constitui-se em  penas cabíveis. Fica 

definido antecipadamente, que o Fck do concreto será de 200 kg/cm2, para fundações, e 200 kg/cm² 

para as demais estruturas. 

 

3.4 - REQUISITOS NA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA 

 

conjunto de elementos estruturais (vigas, montantes, persintas, lajes, etc.) poderá ser concretado 

sem prévia e minuciosa verificação pelo engenheiro responsável da CONTRATADA da perfeita 

disposição, dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e armaduras correspondentes, bem 

como sem prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras que 

devam ficar embutidas na massa do concreto. 

 

Todos os vãos de portas e janelas, cujas partes superiores não devam facear com as lajes dos tetos e 

que não possuam vigas previstas nos projetos estruturais, ao nível das respectivas padieiras, terão 

vergas de concreto, convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam no mínimo 15 

cm para cada lado do vão. A mesma precaução será tomada com os peitoris de vão de janelas, os 

quais serão guarnecidos com persintas de concreto armado. 

 

As furações para passagem de canalização através de vigas ou outros elementos estruturais, quando 

não previstas em projeto, serão guarnecidas com buchas ou caixas adrede localizadas nas fôrmas. A 

localização e dimensões de tais furos serão objeto de atento estudo da CONTRATADA no sentido 

de evitar se enfraquecimento prejudicial à segurança da estrutura. Antes da execução, serão 

submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

3.5 - PAREDES 

 

EXTERNAS - Serão empregados tijolos cerâmicos (10x20x20) do tipo a vista, nas condições 

especificadas pelo projeto arquitetônico. 

 

A primeira operação para a colocação dos tijolos é a rigorosa verificação dos níveis, corrigindo toda 

a imperfeição com argamassa de cimento e areia média.  Na execução das paredes de tijolos, a cada 

0,50 m a mesma deverá ser prumada, nivelada e em perfeito esquadro com os demais. 

 

Na execução do encunhamento a viga deverá ser devidamente chapiscada e preencher a fresta de 

3,00 cm entre a alvenaria e a viga com argamassa aditivada com expansor, verificando-se um 

perfeito fechamento. 

da fresta evitando fissuras. INTERNAS - Serão de blocos de gesso, espessura total da parede = 

70mm. As paredes de gesso deverão ser instaladas abaixo do forro para garantir a planta livre em 

futuras modificações de funcionamento das salas. As divisórias serão estruturadas fixados no piso, 

fitada e emassada em todas as faces. 
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3.6 - COBERTURA  

 

ESTRUTURA MADEIRA E TELHA FIBROCIMENTO 6,00mm: 
 

A estrutura do telhado deverá ser na forma de tesouras madeira. A fixação da estrutura deverá ser 

feita através da madeira de espera deixada na viga de amarração do cintamento. Deverá ser prevista 

em projeto, de acordo com as normas NBR da ABNT. A inclinação do telhado deverá ser de 25%. 

A cobertura deverá ser feita com telha Fibrocimento 6,00mm. A fixação das telhas deverá ser 

executada conforme normas do fabricante. Deverão ser colocadas calhas embutidas em chapa 

galvanizada 24. 

 

3.7 - TETOS: 

 

As áreas do teto serão executadas em forro de gesso acartonado, fixado por pendurais de metálicos 

fixados a estrutura madeira da cobertura. 

 

3.8 - REVESTIMENTOS 

 

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, água e outros, deverão ser 

da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços. 

 

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a CONTRATADA, adotar providências para 

que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer 

correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento. 

 

superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. As 

eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) 

impedem a aderência firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverão ser eliminadas as 

eflorescências através de escovamento a seco, antes do início da aplicação do revestimento. 

 

Todas as instalações hidráulicas e elétricas serão executadas antes do chapisco, evitando-se dessa 

forma, retoques no revestimento. 

 

As superfícies impróprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em ferro) 

deverão ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.). 

 

Qualquer camada de revestimento só poderá ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente 

firme. 

 

A aplicação de cada nova camada de revestimento exigirá a umidificação da anterior. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

 

3.9 - CHAPISCO 

 

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O 

chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter 

espessura máxima de 5mm. 
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Serão chapiscada também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e 

outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

 

3.10 - REBOCO 

 

O reboco será executado com argamassa pré-fabricada e ter espessura máxima de 5mm. 

 

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a superfície 

limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se os marcos, 

batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. 

 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto 

uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou 

desigualdade na superfície.  

 

O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou 

borracha macia. 

 

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do reboco externo não será iniciada ou, caso já 

o tenha sido, será interrompida. Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os 

rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao 

término dos trabalhos. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

 

3.11 - REVESTIMENTOS DE PISO 

 

Os pisos só poderão ser executados após estarem concluídos todas as canalizações que devem ficar 

embutidas, bem como após a conclusão dos revestimentos das paredes e tetos. 

 

Os contrapisos deverão ser executados de forma a garantir superfícies contínuas, planas, sem falhas 

e perfeitamente niveladas. Os pisos laváveis deverão ter declividade mínima de 0,5% em direção à 

ralos ou portas externas. No caso de pisos em ambientes de diferentes níveis, a soleira deverá ser 

em granito preto. Os pisos externos deverão ser executados com caimento de 0,5% e acabamento 

necessário para o escoamento de águas pluviais e de lavagem. 

 

cerâmica a ser colocada em um mesmo ambiente deverá ser de uma só partida, a fim de se obter 

uniformidade de cor e tamanho. Antes da colocação dos ladrilhos deverão ser bitolados e molhados. 

Não serão aceitos ladrilhos empenados, ou dimensões irregulares. A colocação deverá ser feita com 

o emprego de argamassa colante, cimentcola ou similar, sobre argamassa de regularização. Antes da 

colocação da cerâmica, deve ser verificado se todos os elementos a serem chumbados no piso já se 

encontram colocados, os caimentos para escoamento de águas devem ser verificados para se 

certificar se estão garantidos. Antes da colocação deverá também ser verificada a perfeita limpeza 

na base, e seu umedecimento. Poderá ser utilizada argamassa especial para colocação de ladrilhos 

cerâmicos, observando se, nesse caso, as recomendações do fabricante. 
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Devem ser tomadas as precauções para evitar o trânsito sobre o piso antes de decorridos pelo menos 

48 horas, quando será procedida a calafetagem das juntas, em seguida limpos os ladrilhos. 

 

4.0 - ESQUADRIAS 

 

PORTAS 

 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar portas em madeira compensada com pintura a critério 

do contratante. 

 

As portas serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à alvenaria, 

concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar 

a rigidez e estabilidade do conjunto. Os arremates das guarnições com os rodapés e revestimentos 

das paredes adjacentes serão executados de conformidade com os detalhes indicados no projeto. 

 

A porta deverá ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com todos os perfis necessários, 

batentes, guarnições, ferragens, vedações e acessórios. Todos os materiais utilizados nas esquadrias 

de alumínio deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. 

 

Os perfis, barras e chapas de alumínio, utilizados na fabricação das esquadrias, serão isentos de 

empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às 

exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no 

projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões 

diferentes das indicadas no projeto.  

 

As esquadrias serão instaladas através de contramarco ou chumbadores de aço, rigidamente fixados 

na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e 

adequadamente isolados do contato direto com as peças de alumínio por metalização ou pintura, 

conforme especificação para cada caso particular. 

 

Todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento e acabamento da esquadria deverão 

receber anodizarão na cor da esquadria. 

 

Todas as partes móveis serão providas de dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do 

conjunto, impedindo a penetração de águas pluviais. 

 

JANELAS 

 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar janelas em alumínio, com pintura eletrostática na cor 

natural, conforme projeto. A janela deverá ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com 

todos os perfis necessários, marcos e contramarco, guarnições, ferragens, acessórios e vedações. 

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações e detalhes 

do projeto, isentos de defeitos de fabricação. 

 

Os perfis, barras e chapas de alumínio, utilizados na fabricação das esquadrias, serão isentos de 

empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às 

exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no 
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projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões 

diferentes das indicadas no projeto.  

 

As esquadrias serão instaladas através de marcos e contramarco ou chumbadores de aço, 

rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do 

conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as peças de alumínio por metalização ou 

pintura, conforme especificação para cada caso particular. 

 

Para a colocação da esquadria, deverá ser vedada toda a janela com silicone entre o marco e 

contramarco. Utilizar silicone em cor igual à anodizarão. 

 

Todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento e acabamento da esquadria deverão 

receber anodizarão na cor da esquadria. 

 

FERRAGENS 

 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todas as ferragens juntamente com os acessórios, 

incluindo buchas, parafusos e outros elementos de fixação das esquadrias. 

 

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverão obedecer às indicações e especificações do 

projeto quanto ao tipo, função e acabamento. A instalação das ferragens será realizada com 

particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para as dobradiças, fechaduras 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 deverá ser realizado sem a introdução de 

esforços nas ferragens. 

 

As ferragens não destinadas à pintura serão protegidas de modo a evitar escorrimento ou respingos 

de tinta. 

 

FECHADURAS 

 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar fechaduras de embutir com maçanetas do tipo 

alavanca, em alumínio e cilindro com chaves, em latão cromado. 

 

As fechaduras a serem instaladas nas esquadrias deverão apresentar características para atender o 

tráfego intenso e deverão obedecer às indicações e especificações do projeto quanto ao tipo, função, 

acabamento e ambiente (interno ou externo). 

Nas demais portas deverão ser instaladas fechaduras de embutir com maçanetas do tipo alavanca, 

em alumínio e cilindro com chaves, em latão cromado. 

 

VIDROS 

 

CONTRATADA deverá fornecer e instalar nas esquadrias vidro liso comum incolor, com espessura 

mínima de 6mm e 10mm, conforme indicação em projetos. 

 

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através de medidas 

realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a 

colocação. As placas de vidro deverão ser cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, sem 

folga excessiva com relação ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades 



Câmara Municipal de Brasil Novo 
_____________________CNPJ 34.890.368/0001-94______________________ 

Av. Castelo Branco, 900 – Centro – Fone/Fax (93) 3514-1158 

E-mail: presidente@cmbrasilnovo.pa.gov.br – CEP: 68.148-000 – Brasil Novo - PA 

________________________________________________________________________________ 
 

lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de 

modo a se tornarem lisas e sem irregularidades. 

 

da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que as superfícies fiquem 

isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho. 

 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

 

4.1 PINTURA 

 

A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície tornando-a limpa, seca, 

lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem, corrigindo-se a 

porosidade, quando exagerada. 

 

As superfícies de acabamento (paredes, tetos e forros) receberão acabamento em massa base látex 

PVA ou acrílica (conforme especificação do projeto arquitetônico), que deverão ser lixadas, além 

de verificado o perfeito nivelamento das superfícies antes da aplicação da tinta. 

 

Antes da realização da pintura ou aplicação da textura é obrigatória a realização de um teste de 

coloração, utilizando a base com a cor selecionada pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser preparada 

uma amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m no próprio local a que se destina, 

para aprovação da  

 

FISCALIZAÇÃO. 

 

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se 

especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. 

 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção 

recomendada.  

 

As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 

 

Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente 

limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas, 

serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas, cada demão de tinta somente será aplicada 

quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre 

demãos sucessivas, igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, 

observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa, deverão ser adotadas 

precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, 

como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

 

superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de papel, pano ou outros materiais e 

os salpicos deverão ser removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor 

adequado, sempre que necessário. 

 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 
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TEXTURA ACRÍLICA 

 

A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar pintura com textura de rolo acrílica sobre superfície de 

concreto, com uma demão, conforme indicação no projeto. 

 

A superfície deverá ser raspada ou escovada com uma escova de aço para retirada de excesso de 

argamassa, sujeiras ou outros materiais estranhos, após será corrigido pequenas imperfeições com 

enchimento. Em seguida, serão removidas todas as manchas de óleo, graxa e outras da superfície, 

eliminando-se qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a pintura posterior. A superfície 

será preparada com uma demão de tinta seladora, quando indicada no projeto, que facilitará a 

aderência das camadas de tintas posteriores. 

 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

 

LÁTEX ACRÍLICO 

 

A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar pintura em látex acrílico nas cores branco neve e 

branco gelo sobre superfície de reboco, com no mínimo duas demãos, conforme indicação no 

projeto. 

 

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições 

visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as áreas que 

não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, 

sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento. 

 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

 

4.2 INSTALAÇÕES: 

 

ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão obedecer rigorosamente às imposições dos projetos 

complementares e executivos, e as normas referentes à matéria, alem de apresentar total 

conformidade com as determinações da Concessionária local. 

 

Todas as tubulações deverão ser embutidas. As internas através de eletroduto corrugado instalados 

na alvenaria e peças de concreto. As externas através de dutos metálicos, de PVC ou de mangueiras 

de poliuretano. Nos pontos onde forem necessários deverão ser instaladas caixas de passagem 2 x 4 

ou 4 x 4 nas paredes, e sextavadas as lajes. Internamente serão instalados quadros para disjuntores 

em chapa metálica, e disjuntores de baquelita, Siemens ou similar, conforme determinado em 

projeto. As tomadas e interruptores serão fornecidos conforme determinado em projeto e serão da 

linha comercial Pial Legrand, ou similar, conforme projeto específico. 

 

ÁGUAS PLUVIAIS (COBERTURA): 

Todas as águas pluviais captadas no edifício deverão ser encaminhadas até as sarjetas mais 

próximas, através de dutos de PCV especial para drenagem e sistema de coleta; em conformidade 

com projeto executivo de drenagem e coleta de águas pluviais. 
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4.3 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS: 

 

As instalações telefônicas deverão obedecer rigorosamente às imposições dos projetos elétricos e as 

normas técnicas referentes à matéria, além de apresentar total conformidade com as determinações 

da Concessionária Local. 

 

4.4 REDES DE DADOS: 

 

As instalações para dados e sistemas de computação deverão obedecer rigorosamente às imposições 

dos projetos específicos e as normas técnicas referentes à matéria, além de apresentar total 

conformidade com as determinações da Concessionária Local. 

 

4.5 AR CONDICIONADO: 

 

Nos locais indicados em projetos específicos, deverão ser instalados aparelhos de ar condicionado 

do tipo SPLIT, de 9.000, 12.000 e 24.000 btus, completos. Inclusive, sistemas elétricos, 

condensadores, drenos e teste final. 

 

4.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA: 

 

Após execução total da obra, a mesma deverá ser limpa totalmente, e todos os sistemas testados. 

Deverão ser desmontadas as instalações provisórias, inclusive com retirada total dos materiais e 

acerto completo do terreno. 

 

Brasil Novo, junho de 2019. 
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