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DADOS GERAIS DA OBRA 

 

 

OBRA - REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA 

ÁREA – 488,99 m² 

LOCAL – AV. DR. GETÚLIO VARGAS, CENTRO 

SERVIÇO – REFORMA DA COBERTURA  

 

PROJETOS 

 

O projeto para reforma da cobertura da Casa da Cultura é composto dos 

seguintes documentos: 

 

 Projeto Arquitetônico 

 Memorial Descritivo 

 Orçamento Estimativo 

 Cronograma Físico-Financeiro 

 



PROJETOS 

 

A execução de todos os serviços de construção obedecerá 

rigorosamente aos projetos e materiais especificados nos memoriais 

descritivos. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverão ser 

solicitados ao responsável técnico pelo projeto e a fiscalização da obra. 

Nenhuma modificação poderá ser feita na obra sem consentimento por escrito, 

do autor do projeto. 

 

GENERALIDADES 

 

O presente memorial tem por objetivo discriminar os serviços e materiais 

a empregar e orientar a execução dos serviços na obra. 

A execução da obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos, seus 

respectivos detalhes e as especificações constantes neste memorial. 

Em caso de divergências deve ser seguida a hierarquia conforme segue, 

devendo, entretanto ser ouvidos os respectivos autores e a fiscalização: 

 

1º. Projeto Arquitetônico; 

2º. Memorial Descritivo; 

3º. Demais projetos complementares. 

 

Todos os materiais e serviços aplicados na obra serão 

comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as condições 

estipuladas neste memorial, os códigos, normas e especificações brasileiras, 

quando cabíveis. Os materiais e serviços somente poderão ser alterados 

mediante consulta prévia aos autores do projeto e fiscalização, por escrito, 

havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante. 

A construção será executada conforme projeto arquitetônico e seus 

demais projetos complementares, atendendo as normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

Normas Brasileiras que deverão ser atendidas: 

- NBR - 5671 - Participação dos intervenientes em serviços e obras de 

engenharia e arquitetura; 



- NBR – 5682 – Contratação, execução e supervisão de demolições; 

- NBR - 12.722 - Discriminação de serviços para construção de edifícios; 

- NBR - 7.678 - Segurança na execução de obras e serviços de 

construção; 

- NBR - 5410 – Execução de Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

- NBR - 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

- NBR - 8681 - Ações e segurança nas estruturas; 

- NBR - 6123 – Forças devidas ao vento em edificações; 

 

MATERIAIS - Todos os materiais serão de primeira qualidade e/ou 

atendendo ao descrito no Memorial, serão inteiramente fornecidos pela 

CONTRATADA; 

ACEITAÇÃO - Todo material a ser utilizado na obra poderá ser 

recusado, caso não atenda as especificações do projeto, devendo a 

CONTRATADA substituí-lo quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO; 

MÃO DE OBRA - A mão de obra a empregar pela CONTRATADA 

deverá ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de 

Execução das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre 

que for necessário; 

RECEBIMENTO - Serão impugnados todos os trabalhos que não 

satisfaçam às condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a 

demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva 

as despesas decorrentes dessas providências; 

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - Deverá estar disponível na obra 

para uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores; 

DIÁRIO DE OBRA - Deverá estar disponível na obra para anotações 

diversas, tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZAÇÃO, devendo ser 

preenchido diariamente, fazendo-se obrigatoriamente constar: 

- Data da anotação; 

- Nome do responsável pela anotação; 

- Condições meteorológicas; 

- Etapa da obra em curso; 

- Recebimento de materiais; 

- Atividades realizadas e medições parciais; 



- Número de profissionais alocados; 

- Intercorrências e não conformidades; 

- Outras informações que se demonstrarem necessárias. 



DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com 

as disposições a seguir: 

I. Todos os materiais serão inteiramente fornecidos pela 

CONTRATADA. 

II. A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser 

corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução 

das obras. 

III. Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a 

refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as 

despesas decorrentes dessas providências. 

IV. Todos os cômodos e instalações destinadas a pessoas 

portadoras de deficiências deverão seguir a norma NBR 9050 

“Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, 

espaço, mobiliário e equipamento urbano”. 



VERIFICAÇÕES PRELIMINARES 

 

Na constatação a qualquer transgressão de Normas Técnicas, 

regulamentos ou posturas de leis em vigor ou omissões que possam prejudicar 

o perfeito andamento ou conclusão da obra deverá haver imediata 

comunicação aos responsáveis técnicos pelos projetos. Esta comunicação 

deverá ser feita pelo construtor ainda na situação de proponente da obra. 

Ainda com base nas averiguações realizadas preliminarmente e já 

definido o vencedor da licitação, o proponente deverá elaborar as soluções 

técnicas referentes à implantação da obra, a verificação do nivelamento do 

terreno e a compatibilização entre os projetos complementares. 

Estará incluso nos custos desta contratação e será de total 

responsabilidade da CONTRATADA, a elaboração de todo e qualquer 

detalhamento, visita técnica e fornecimento de informações necessárias 

complementares que a Contratante julgar necessárias, relativo ao objeto desta 

contratação, que se fizerem necessárias na execução da obra, sem ônus 

adicionais, mesmo que não explicitadas claramente nesta especificação. 

A empresa contratada, vencedora da licitação, obrigar-se-á a respeitar 

as especificações do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificação 

que possa ocorrer, para o seu aprimoramento, será objeto de consulta prévia, 

por escrito, à Comissão Fiscalizadora da obra, pois somente com o seu aval, 

por escrito, as alterações serão levadas a efeito. 

O Diário de Obra, exigido por cláusula contratual, deverá ser constituído 

em três vias, sendo as duas primeiras destinadas à fiscalização e a terceira à 

empresa, cujo termo de abertura se dará no dia do início das obras, devendo 

ser visado, na oportunidade, pelo responsável técnico da empresa contratada e 

pela fiscalização do Município. 

Será mantida na obra, uma equipe de operários com capacidade técnica 

específica para os serviços a serem desenvolvidos e em quantidade necessária 

ao cumprimento do cronograma físico, além de um profissional de nível 

superior, da área de engenharia ou arquitetura, devidamente qualificado e em 

tempo integral. 

A obra só poderá ser iniciada com as devidas Anotações de 

Responsabilidade Técnica sobre Projetos, pela Execução da obra. 



A empresa contratada providenciará espaços para abrigos e sanitários 

de funcionários, depósitos de ferramentas que se fizerem necessários. 

O entulho resultante das obras será removido e transportado, por conta 

da empresa contratada, para local apropriado. 

 

01. IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 

01.01 PLACA DE OBRA 

Deverá constar na obra, placa contendo identificação dos responsáveis 

técnicos pela obra. 

A Placa deverá ter todas as informações previstas na Legislação Fiscal 

Brasileira. 

 

01.02 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES 

Por tratar-se de reforma haverá algumas demolições, que deverão ser 

feitas com cuidado para que não prejudiquem a estrutura da edificação ou 

resulte em rachaduras e trincas. 

As demolições deverão seguir as Normas, sob aspecto de segurança e 

medicina no trabalho, NR-18 e ainda sob aspecto técnico NBR-5682 e demais 

normas relacionadas ao assunto ou que possam vir a substituir estas. 

As demolições devem ser executadas dentro das mais perfeitas 

técnicas, tomando os cuidados necessários para que não venham causar 

danos a terceiros. 

Antes do início da demolição, as linhas de abastecimento de energia 

elétrica, água, gás, canalizações de esgoto e outras instalações que possam 

existir devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando as 

normas e determinações em vigor. 

O reaproveitamento de materiais provenientes da demolição ficará a 

critério da fiscalização, desde que respeitadas às especificações estabelecidas 

em cada caso. 

 

01.02.01 Remoções 

Haverá remoção das telhas e madeiramento comprometido da 

cobertura. A remoção e o transporte do entulho e detritos deverão ser 



executados pelo construtor, embalados em caçambas, no mínimo no final de 

cada jornada de trabalho. 

 

01.03 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

01.03.01 Instalação do Canteiro da Obra 

A instalação do escritório e sanitários do canteiro de obra deverá estar 

em conformidade com a NR-18. 

O local para instalações do escritório pode ser em alguma sala que não 

sofrerá muitas mudanças no decorrer da obra, desde que autorizado pela 

Prefeitura. 

Na sala que a empresa destinará ao uso do escritório deverá manter o 

livro da obra, matrícula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto 

aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para atualização na obra. 

Haverá ainda na obra disponível para uso, todo o equipamento de 

segurança dos trabalhadores, visitantes e inspetores. 

 

02. COBERTURA 

 

02.01. ESTRUTURAS EM MADEIRA 

As estruturas em madeira deverão obedecer à norma NBR 07190/97- 

Cálculo e Execução de Estruturas de Madeira – da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

Toda estrutura deverá ser executada obedecendo às medidas e o 

posicionamentos indicados no projeto. 

Está prevista a substituição de até 20% do madeiramento de caibros e 

de até 20% do ripamento. Está prevista a revisão de todo telhado com 

reaproveitamento de madeira e correção onde necessária que garanta a 

estabilidade da estrutura e seu nivelamento.  

A estrutura da cobertura deverá ser de boa qualidade e resistente à ação 

de insetos xilófagos, como sugestão cita-se madeira Angelim ou Pinheiro de 1ª 

qualidade.  



Na execução de estruturas de madeira, deve-se observar que na 

madeira empregada não existam fungos, carunchos e cupins nem 

estilhaçamento longitudinal, ou falta de seção por corte errado de serraria. 

 

02.01.01. Estocagem da Madeira 

Deve ser estocada protegida das intempéries, em local arejado isento de 

umidade e resíduos de obras, devidamente apoiadas sobre travessas. 

No recebimento, o empilhamento seja feito de modo correto, na 

horizontal, com separadores transversais a cada 50 cm, em local seco e 

ventilado, obedecendo às técnicas usuais de serrarias; que iguais cuidados 

sejam tomados com os parafusos de madeira, pregos, parafusos franceses, 

tirantes e braçadeiras, para que nada falte durante a execução; que todas as 

partes da estrutura sejam préarmadas no chão, que todos os entalhes sejam 

realizados de acordo com a NBR 07190/97. 

 

02.02. TELHAS CERÂMICAS 

Para a cobertura será usado telhas cerâmicas tipo portuguesa, nos 

beirais e cumeeira deverá ser utilizado com argamassa traço 1:3 (cimento e 

areia) e arame recozido. A colocação deverá ser feita conforme detalhes e 

cortes do projeto arquitetônico, e deverá seguir as especificações do fabricante. 

 

03. FORRO DE PVC 

O forro existente (menos beirais) deve ser totalmente removido e 

instalado novo forro de PVC inclusive nova estrutura de fixação, seguindo as 

normas NBR 14285, NBR 14371. 

 

04. INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE 

A remoção e reinstalação das luminárias para instalação do novo forro, é 

de responsabilidade da empresa contratada, desde sua retirada, 

armazenamento para a instalação do novo forro, e a reinstalação da luminária 

e das lâmpadas existentes. Sendo que cada luminária deve ser reinstalada no 

local onde se encontra originalmente. 



Todas as partes devem estar executadas respeitando os dados dos 

desenhos, e estarem firmes em suas posições. Só será aceito material de 

marca e qualidade comprovada. 

Todos os materiais, equipamentos, que se fizerem necessários ao 

perfeito funcionamento das instalações elétricas da edificação, estarão sobre 

responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

 

05. LIMPEZA 

Ao término da obra deverão ser desmontadas e retiradas todas as 

instalações provisórias, bem como todo o entulho do terreno, sendo 

cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

Todas as pavimentações, etc., serão limpas e cuidadosamente lavadas 

com água e sabão, não sendo permitido o uso de soluções de ácidos, de modo 

a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

Na verificação final, serão obedecidas as seguintes normas da ABNT: 

 NB-597/77 - recebimento de Serviços de Obras de Engenharia e 

Arquitetura (NBR 5675). 

 

 

05.01 VERIFICAÇÃO FINAL 

Terminados os serviços de limpeza, deverá ser feita uma rigorosa 

verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as 

instalações de água, esgoto, águas pluviais, instalações elétricas, 

equipamentos diversos. 


