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1 APRESENTAÇÃO 

O presente volume tem por objetivo descrever as atividades que deverão ser 

levadas a termo, bem como as soluções e respectivas metodologias adotadas no Projeto 

de Engenharia para Reforma e Ampliação do Espaço de Alimentação Parque Central. 

O Projeto ora apresentado pela Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio 

Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços da Prefeitura de Timbó, CNPJ 83.102.764/0001-

15, situada a Av. Getúlio Vargas, 700 - Centro, Timbó - SC, tem como responsável técnico 

a Engenheira Civil Tamires Smaniotto. 

O Projeto é apresentado da seguinte forma: 

 Informativo do Projeto com a descrição das condições encontradas no local da 

obra, bem como das características do projeto. 

  Relatório de Vistoria contendo os registros fotográficos e devidos apontamentos 

em relação a tal. 

 Especificações Técnicas apresentando as soluções, materiais e técnicas 

adotadas com adequado nível de detalhamento para a execução do projeto. 

 Anexos encontram-se todas as plantas, desenhos, detalhes construtivos e 

quadros necessários à execução do projeto, bem como a planilha orçamentária, memorial 

quantitativo, cronograma-físico financeiro e demais memorias de cálculos. 
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2 INFORMATIVO DO PROJETO 

O presente item tem como objetivo fornecer informações gerais a respeito do 

Projeto de Engenharia para Reforma e Ampliação do Espaço de Alimentação Parque 

Central. 

A estrutura existente do Espaço de Alimentação Parque Central encontra-se 

localizada na Praça Central do município de Timbó, situada a rua Aracaju, s/n, Bairro 

Centro.  

Figura 1 - Localização do Parque Central de Timbó 

 

Fonte: Google Maps (2020). 

 

A reforma e ampliação do ambiente para a implantação do Espaço de Alimentação 

fazem-se necessários para a adequação do espaço tendo em vista o uso pretendido ao 

ambiente, o qual prevê-se a locação para o Espaço de Alimentação. O projeto, com área 

de 135,04m² deverá ser executado em um pavimento e contemplar área de cozinha, balcão 

de atendimento, banheiros, vestiário, depósito e área aberta em deck com mesas e 

cadeiras para uso do público em geral.  
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3 RELATÓRIO DE VISTORIA  

Buscando avaliar as condições da área existente do imóvel e seu entorno, foi 

realizada vistoria in loco, conforme registros fotográficos apresentados a seguir. 

 

Figura 2 – Estrutura existente do Espaço de Alimentação Parque Central 

 

Fonte: PMT (2020). 

Figura 3 - Estrutura existente do Espaço de Alimentação Parque Central 

 

Fonte: PMT (2020). 
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Figura 4 - Estrutura existente do Espaço de Alimentação Parque Central 

 

Fonte: PMT (2020). 

Figura 5 - Estrutura existente do Espaço de Alimentação Parque Central 

 

Fonte: PMT (2020). 
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Figura 6 - Estrutura existente do Espaço de Alimentação Parque Central 

 

Fonte: PMT (2020). 

 

 

Conforme constatado em vistoria in loco e apresentado nos registros fotográficos, 

a estrutura de tijolos maciços encontra-se em boas condições de preservação, não 

apresentando patologias quanto a fissuras ou rachaduras. Há sistema de fechamento 

provisório em madeira e cobertura em sistema de madeira e telhas cerâmicas.   
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4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As especificações têm como premissa zelar pela segurança, eficiência e qualidade 

das obras durante toda sua implantação, contemplando desde os serviços iniciais de 

mobilização e canteiro de obras até os serviços de finais para limpeza e entrega da mesma. 

A metodologia de execução do conjunto de serviços projetados deverá estar em 

conformidade com as especificações estabelecidas pelas normas, instruções normativas, 

cadernos técnicos, leis, decretos e demais dispositivos legais da Prefeitura Municipal de 

Timbó, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais órgãos 

competentes. 

 A CONTRATADA deverá ter equipe técnica qualificada em campo por período 

integral na obra, garantindo a implantação do projeto previsto, acompanhando as atividades 

de execução e medição dos serviços relacionados à mesma.  

Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá remover do local todos 

os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, deixando-a 

totalmente limpa.  

 

4.1 Normas Gerais de Trabalho 

A empresa CONTRATADA vencedora deverá submeter-se à equipe de 

FISCALIZAÇÃO, bem como ao Projeto de Engenharia para Reforma e Ampliação do 

Espaço de Alimentação Parque Central. 

Os serviços deverão obedecer às dimensões, as cotas, as seções transversais, as 

tolerâncias e as exigências de qualidade dos materiais indicados pela equipe de 

FISCALIZAÇÃO, do Projeto e das Especificações de Serviços. Embora as medições, 

amostragens e os ensaios possam ser considerados como evidência dessa observação, 

ficará a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO julgar se os serviços e materiais apresentam 

desvio em relação ao projeto e às especificações de serviços. Sua decisão, quanto aos 

desvios permissíveis dos mesmos, deverá ser final. 
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A CONTRATADA deverá, durante todo o tempo, proporcionar supervisão 

adequada, mão de obra e equipamentos suficientes para executar os serviços até a sua 

conclusão, dentro do prazo requerido no contrato, como também será considerada 

responsável pelos danos por ela causados nos serviços. 

Todo o pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para 

executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos. Qualquer encarregado, 

operário ou empregado da CONTRATADA que na opinião da equipe de FISCALIZAÇÃO, 

não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, 

temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante 

solicitação por escrito da equipe de FISCALIZAÇÃO, ser afastado, imediatamente pela 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade 

que venham a ser necessários para executar, satisfatoriamente, os serviços. Todos os 

equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender as exigências dos 

serviços e produzir qualidade e quantidade satisfatória dos mesmos, dentro dos padrões 

de segurança do trabalho estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A equipe 

de FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer 

equipamento não satisfatório. 

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificações 

vigentes. Caso a equipe de FISCALIZAÇÃO julgue necessária, poderá solicitar da 

CONTRATADA à apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos 

materiais acompanhados, quando necessário, dos ensaios de laboratório. 

É de responsabilidade da CONTRATADA o controle tecnológico e apresentação e 

laudo Técnico de controle Tecnológico, e apensado a este, os resultados dos ensaios 

realizados em cada etapa dos serviços conforme exigências normativas dos órgãos e 

legislações vigentes. Os ensaios e verificações serão executados pelo laboratório 

designado pela CONTRATADA ou, quando necessário e justificado, pelo laboratório 

designado pela equipe de FISCALIZAÇÃO. 
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4.2 Serviços Preliminares e Canteiro De Obras 

4.2.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

Deverão ser realizadas as demolições de paredes de tijolo maciço conforme 

indicação de projeto, sendo que não será aceito o reaproveitamento dos mesmos para 

execução de novas alvenarias.   

A estrutura de cobertura, bem como o fechamento lateral em madeira da estrutura 

existente deverão ser removidos, devendo-se tomar os devidos cuidados para não danificar 

as alvenarias de tijolo maciço que não serão demolidas.   

Todos os materiais provenientes dos serviços de remoções e demolições deverão 

ser devidamente destinados à Bota-Fora licenciado, sendo responsabilidade da 

CONTRATADA a obtenção das licenças. Adotou-se, para efeitos de cálculo, uma distância 

média de transporte entre os bota-foras e obra de 5,85 km. 

 

Quadro 1 - Bota fora 

BOTA FORA 

 Proprietário Coordenadas DMT Endereço 

Bota Fora 1 Conrado Muller X: 670.025 Y: 7.028.507 5,70 Km Rua Tupi 

Bota Fora 2 Claudinei Schaad X: 674.341 Y: 7.034.891 6,00 Km 
SC 110, São 

Roque 

 

4.3 Infra e supraestrutura 

4.3.1 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 

Dever ser iniciado pela limpeza no terreno dos materiais incompatíveis e materiais 

orgânicos para o recebimento do solo, que deverá ser executado em camadas, 

devidamente umedecidas, e compactadas de modo a evitar o aparecimento de fendas, 

trincas e desníveis, por recalque diferencial das camadas aterradas. 

Deverão ser feitos os serviços de escavação e reaterro para o sistema de 

fundações, devendo ser feita substituição de material quando constatado solo inservível. O 
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solo deverá ser devidamente compactado, para recebimento do sistema de fundações, 

sendo que o transporte do material excedente fica a cargo da CONTRATADA.  

4.3.2 FUNDAÇÕES 

O sistema de fundações deverá ser executado em conformidade com a locação, 

dimensões e detalhamento de projeto, devendo ser observadas as especificações quanto 

a disposição, dimensão, espaçamento e recobrimento de armaduras, bem como resistência 

do concreto. As fundações deverão ser dimensionadas em conformidade com o 

carregamento da estrutura, de forma a suportar as solicitações projetadas.  

A fundação rasa (direta ou superficial) deverá ser dimensionada de acordo com os 

cálculos das cargas da estrutura e pela capacidade de suporte do solo no terreno.  

A abertura da vala deve ser escavada com largura de aproximadamente 20 cm 

maior que a largura da sapata, devendo-se garantir o nivelamento do fundo da vala com a 

utilização de nível a laser ou mangueira. O fundo deve ser compactado até 05 cm abaixo 

da cota de apoio. Toda a parte da fundação que tiver contato com o solo deve ser 

concretada sobre um lastro de concreto com espessura mínima de 5cm, a superfície final 

deverá ser plana e horizontal.  

As formas deverão ser preparadas da base da sapata, apoiadas em estacas 

cravadas no fundo e nas laterais, atentando para o correto nivelamento.  

Antes do lançamento de concreto, as cavas deverão estar limpas, isentas de 

qualquer material que sejam nocivos ao concreto, como madeira, solos. Na concretagem 

dever-se-á adotar cuidados para que não haja segregação dos materiais, ou mistura com 

terra. 

A execução da viga baldrame deverá ser feita sobre um lastro, com fôrmas postas 

no lado escavado que facilite a sua remoção, estas deverão estar limpas e saturadas para 

a concretagem. Antes do lançamento do concreto deverá assegura-se quanto a montagem 

das formas: ao nivelamento, estanqueidade e do cimbramento; as armaduras deverão estar 

dispostas com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo indicado no projeto. O 
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concreto deverá ser vibrado garantindo que toda a armadura seja adequadamente 

envolvida pela massa do concreto. 

4.3.3 SUPRAESTRUTURA 

Conforme as fundações, o sistema da supraestrutura deverá ser projetado, 

dimensionado e executado de forma a atender as solicitações do projeto, devendo ser 

observadas as normas e legislações vigentes quanto ao dimensionamento e procedimento 

de execução.  

As dimensões do concreto moldado serão de acordo com as especificações do 

projeto, devendo ser moldado em formas de madeira, montadas na obra. As formas devem 

estar bem travadas, escoradas, limpas, com desmoldante aplicado em suas faces internas. 

Deve-se conferir se está correto o posicionamento das armaduras, bem como as 

instalações elétricas e hidráulicas. As armaduras devem estar posicionadas com o uso de 

espaçadores para garantir a distância mínima de cobrimento com a forma, importante 

verificar se a armadura não apresenta indícios de corrosão. No lançamento do concreto 

deve-o vibrar de modo que o adensamento do concreto preencha todos os recantos da 

forma, evitando a vibração na armadura. O adensamento pode ser feito de forma manual 

ou com equipamentos próprios (vibrador mecânico). Na utilização do vibrador de imersão, 

aplicar na posição vertical, e vibrar o maior número de pontos possíveis. 

A concretagem dos pilares e vigas deverão ser feitas em camadas com uma 

espessura compatível com o comprimento da agulha, acompanhando para que não haja 

deslocamento das ferragens. 

A concretagem da laje deverá ser iniciada após o nivelamento da superfície com 

taliscas, o lançamento se dará de modo que acabe perto da saída ou da escada. 

No projeto do escoramento de estruturas de concreto armado deve ser considerado 

deformação e flambagem dos materiais e vibrações que o escoramento está sujeito. Em 

sua construção deve ser apoiado sobre cunha, caixas de areia e outros dispositivos 

apropriados a facilitar a remoção da forma, de modo a não submeter a estrutura à impacto 

e sobrecarga. Deve-se tomar precauções de modo a evitar o recalque provocadas no solo 
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ou na estrutura que suporta o escoramento, com a utilização de pisos de concreto, 

pranchões e cunhas. 

O escoramento das estruturas pode ser retirado apenas quando o concreto já tenha 

adquirido resistência suficiente. 

4.3.4 LAJE PRE-MOLDADA 

Uma vez que há previsão de instalação de caixa d’água para o sistema de 

abastecimento de água, deverá ser executada laje pré-moldada para suporte da mesma. A 

laje deverá ser dimensionada e posicionada levando em consideração as solicitações do 

sistema hidrossanitário, devendo ser executada em conformidade com projeto. 

4.3.5 DECK EM MADEIRA 

Deverá ser executado deck em madeira sobre radier em concreto, conforme 

previsto em ante-projeto, para atendimento de clientes na área externa do Espaço de 

Alimentação. O deck deverá ser dimensionado de forma a atender às condições de uso ao 

qual será exposto, de forma a garantir bom desempenho e durabilidade. A estrutura de 

madeira deverá apresentar resistência contra ataques de parasitas, bem como ser 

impermeabilizado contra as ações de intempéries. 

4.4 Alvenaria, Vedações e Divisórias 

4.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

A ampliação da área do Espaço de Alimentação deverá ser realizada conforme 

ante-projeto, devendo ser observado que as paredes externas devem ser executadas em 

tijolo cerâmico maciço, de forma a manter o conceito estético da estrutura existente.  

O assentamento de paredes de alvenaria com blocos cerâmicos deve ser iniciado 

pelos cantos, procedendo-se à amarração dos blocos. Todas as fiadas deverão encontrar-

se em prumo e perfeitamente niveladas, devendo-se manter o padrão de espessura da 

argamassa de assentamento entre blocos e fiadas. Ainda, deve-se tomar as devidas 

precauções quanto ao encunhamento das paredes no encontro com as vigas superiores, 
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bem como a execução de vergas e contra-vergas em paredes com vãos ou nas quais serão 

instaladas esquadrias.   

 

4.5 Cobertura 

4.5.1 ESTRUTURA DE MADEIRA 

A estrutura de telhado deverá ser substituída, de forma que as novas tesouras e 

trama de madeira, composta por ripas, caibros e terças, deverão ser dimensionadas e 

projetadas conforme ante-projeto. Ademais, deverá ser feito o fechamento lateral das áreas 

de vão do telhado com sistema de lambri de madeira.  

Para a execução da cobertura com estrutura de madeira, deve ser utilizado madeira 

de boa qualidade, sem defeitos como: fendas ou falhas, arqueamento, encurvamento, sem 

indícios de teor de umidade ou ataques de fungos, cupins e outros insetos. 

Deve-se posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância 

entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 

distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças. 

Os apoios das vigas, principalmente das tesouras devem ser apoiados sobre peças 

de reforço de alvenaria como: cintas de amarração, vigas de concreto, evitando apoiar 

diretamente sobre a alvenaria. 

4.5.2 TELHAMENTO 

O telhamento deverá ser feito de acordo com projeto, sendo respeitadas as 

inclinações determinadas. Deverão ser utilizadas telhas cerâmicas tipo germânicas ou 

equivalente, objetivando a coerência estética entre supraestrutura e cobertura.  

A aplicação das telhas deve ser iniciada pelo beiral e prosseguindo em direção a 

cumeeira, usando-a como gabarito para o alinhamento das ondas nas águas opostas, 

devendo ser colocadas por fiadas. Importante evitar pisar sobre as telhas na sua aplicação, 

usando tábuas apoiadas sobre as três terças. Na execução deve-se utilizar equipamentos 

que permitam a movimentação segura dos trabalhadores, como cabos de segurança 



Reforma e Ampliação da Cafeteria Parque Central    17 

 

fixadas à estrutura definitiva da edificação, também é obrigatória a existência de sinalização 

de advertência e de isolamento da área capazes de evitar a ocorrência de acidentes por 

eventual queda de materiais, ferramentas e ou equipamentos. 

4.5.3 FORRO 

Deverá ser executado forro em madeira para a área de atendimento ao público e 

forro em PVC para as demais áreas, devendo ser instalado também roda-teto para 

acabamento conforme os materiais de forro. Deverá ser tomado cuidado especial para 

garantir o nivelamento e evitar o abaloamento da estrutura de forro. Ainda, o sistema de 

forro deverá possuir isolamento termo acústico adequado para o conforto nos ambientes.  

A execução da instalação do forro deverá ser iniciada somente após a asseguração 

de ausência de qualquer tipo de vazamentos, goteira ou infiltração. 

4.6 Impermeabilizações 

4.6.1  IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES 

Para evitar problemas com umidade ascensional e consequentes patologias 

decorrentes deste, deverá ser feita a impermeabilização das vigas baldrame de fundação 

com emulsão asfáltica ou solução equivalente previamente ao assentamento das 

alvenarias.  

4.6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO E PAREDE 

Para melhor funcionamento do sistema da estrutura, as áreas molhadas de piso e 

parede deverão ser impermeabilizadas com argamassa de cimento e areia com aditivo 

impermeabilizante. Em banheiros com chuveiro, a impermeabilização das paredes deverá 

ser feita em altura compatível, devendo ser observadas as normas específicas aplicáveis.  
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4.7 Esquadrias 

4.7.1 PORTAS 

Deverão ser instaladas portas de madeira em quantidade e dimensão compatível 

com projeto. Para a aplicação das esquadrias deve-se conferir o vão deixado na alvenaria 

se está de acordo com as dimensões externas do marco / batente; também conferir o 

esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada 

(confrontando-a com a largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado. As 

aberturas deverão possuir verga em dimensões compatíveis, de forma a minimizar a 

aparição de fissuras ou rachaduras.  

4.7.2 JANELAS 

As janelas deverão possuir esquadria em madeira e vidro liso transparente, de 

acordo com ante-projeto. De forma análoga às portas de madeira, deverão ser verificadas 

todas as dimensões previamente a instalação, bem como nivelamento e prumo. As janelas 

deverão possuir vergas e contra-vergas compatíveis com suas dimensões.  

4.7.3 GUARDA-CORPO 

O deck externo de madeira deverá ser delimitado por guarda-corpo com altura de 

1,15m, em madeira equivalente ao do deck, com tratamento imunizante e 

impermeabilizante, com montantes dispostos em espaçamento adequado para resistir aos 

esforços os quais a estrutura estará submetida.  

4.8 Revestimento de piso e Parede 

4.8.1 REVESTIMENTO DE PISO 

Os pisos deverão receber camada de contrapiso para nivelamento previamente a 

aplicação do revestimento cerâmico. Deverá ser observada a paginação de piso de forma 

a evitar a maior quantidade cortes e ajustes necessários. Para a execução do revestimento 

cerâmico será utilizado material com espessura e tamanhos uniformes com arestas vivas, 

sem manchas ou falhas.  
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Deve ser feito somente após a conclusão dos revestimentos de paredes e tetos, as 

coberturas totalmente vedadas, fixação dos caixilhos e instalação de tubulações. 

O assentamento das peças cerâmicas deverá ser aplicado sobre o contrapiso com 

argamassa colante pré-fabricada, devendo apresentar juntas bem alinhadas, sem 

ressalvas ou desníveis entre as peças, sem vazios na argamassa de assentamento e 

preenchidas com rejunte. 

4.8.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 

Para aplicação do chapisco, as superfícies devem estar corrigidas de furos 

provenientes de rasgos, depressões; limpas de possíveis sujeiras como pó, graxa que 

venham prejudicar a aderência e estar abundantemente molhadas. Devendo-se atentar aos 

parâmetros, como o prumo que deve estar alinhado e nivelado com as arestas vivas. 

O emboço deve ser aplicado somente após a completa pega das argamassas de 

alvenaria e chapiscos, 24 horas após, e já ter colocados os batentes e embutida as 

canalizações. Antes da aplicação a superfície deve ser previamente umedecida. O reboco 

deve ser aplicado somente após a completa pega do emboço, a área deve estar limpa e 

molhada suficientemente O reboco deve ser regularizado com a desempenadeira, devendo 

apresentar uma área uniforme com parâmetro perfeitamente plano. 

O revestimento cerâmico de parede deve apresentar dimensões uniformes, arestas 

vivas, sem manchas ou falhas.  

O assentamento deve ocorrer somente após a cura do emboço e término de toda 

instalação elétrica e hidrossanitária embutida.  A parede de alvenaria deve estar limpa de 

eventuais saliências de argamassa das juntas e o umedecimento da área a ser revestida. 

Para a aplicação deve-se verificar a aderência do material com a alvenaria. As peças serão 

assentadas com argamassa colante, observando-se o alinhamento das fiadas 
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4.9 Instalações Hidrossanitárias 

4.9.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

A instalação de água fria deve ser feita por instalador legalmente habilitado e 

qualificado. Os materiais e componentes empregados na execução deverão ser 

manuseados de forma cuidadosa conforme as recomendações do fabricante devendo-se 

estarem limpos, livres de partículas como areia, pó metálico e terra. O dimensionamento 

das tubulações deverá garantir o abastecimento da água de forma contínua, com pressões 

e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e do sistema 

de tubulações. 

4.9.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Os coletores enterrados devem ser assentados no fundo da vala, compactados e 

isentos de materiais pontiagudos. Em áreas sujeitas a tráfego de veículos aplicar camada 

de 10cm de concreto para proteção da tubulação e posteriormente cobertos por solo. 

As juntas da instalação deverão ser estanques ao ar e água devendo permanecer 

durante a sua vida útil.  Deve-se tomar precauções quanto sua execução, nenhum material 

pode adentrar nas tubulações de forma a diminuir a seção da tubulação; devendo-se 

estarem arranjadas de forma que permita os movimentos de dilatação térmica, tanto na 

estrutura do prédio como do próprio material da instalação. 

O sistema deverá ser inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento, 

deverá apresentar nenhum vazamento. 

4.9.3 DRENAGEM PLUVIAL 

De forma equivalente às instalações sanitárias, as tubulações devem ser 

assentadas em conformidade com projeto, devendo ser tomadas as devidas precauções 

quanto a declividade dos tubos para que não ocorra retorno das águas encaminhadas. 
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4.10 Instalações Elétricas 

4.10.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS 

As instalações elétricas devem ser realizadas por profissional capacitado e 

habilitado, em conformidade com as disposições de projeto, devendo ser observadas as 

normas e dispositivos legais aplicáveis para o dimensionamento, projeto e efetiva 

instalação.   

4.11 Instalações Preventivas Contra Incêndio 

4.11.1 MEDIDA DE SEGURANÇA – EXTINTORES 

Deverão ser observadas as disposições das Instruções Normativas do Corpo de 

Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) para classificação e dimensionamento das 

medidas de segurança para o Espaço de Alimentação. Deverão ser previstos extintores de 

incêndio em quantidade e característica adequada ao uso e ocupação do local. 

4.11.2 MEDIDA DE SEGURANÇA – GÁS COMBUSTÍVEL 

As instalações de gás deverão ser realizadas por profissional capacitado e 

habilitado, em conformidade com o projeto de instalação de gás, de forma a atender as 

demandas de uso. As instalações deverão seguir todas as normas e dispositivos legais 

aplicáveis, inclusas as disposições do CBMSC.  

 

4.12 Medição dos Serviços Executados 

a) Os serviços serão medidos conforme quantidades e unidades estabelecidas na 

Planilha Orçamentária, de acordo com os padrões de qualidade e aceitabilidade da obra, a 

serem avaliados pela FISCALIZAÇÃO. 

b) A medição deverá ser composta por corpo de medição anexando planilhas de 

volumes e áreas dos serviços realizados, incluindo croquis de localização, para melhor 
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detalhamento, físico e planilhas de quantitativos dos serviços executados anexados ao da 

licitação da obra, bem como o diário de obra do período em questão. 

c) A liberação e medições dos serviços, nas unidades previstas no projeto, seguirão 

as normas e especificações determinadas pelas normas, legislações e outros dispositivos 

legais aplicáveis e vigentes. Qualquer alteração nos componentes previstos deverá ser 

aprovada previamente pela Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, 

Indústria, Comércio e Serviços da Prefeitura Municipal de Timbó. 
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5  SEGURANÇA PREVENTIVA 

A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir 

possíveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou 

proteção das obras, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. A 

PREFEITURA se eximirá de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes.  

Nas áreas públicas afetadas pela construção das obras, tanto em relação ao 

tráfego de veículo ou de pessoas, a CONTRATADA deverá providenciar junto aos órgãos 

competentes, as respectivas liberações e aprovações necessárias, seja para as 

sinalizações e/ou para o tráfego.  

Os custos de sinalização de obra para segurança deverão ser inclusos nos custos 

indiretos da obra.  

A sinalização preventiva e indicativa para execução da obra também deverá 

atender os seguintes itens: 

d)  A empresa responsável pela execução da obra deverá, até o término desta, 

adequar e manter a sinalização de obra nos locais previstos e definidos pela equipe de 

FISCALIZAÇÃO, obedecendo as leis municipais vigentes. Qualquer incidente que ocorra 

ao longo da obra e constatado que veio a ser ocasionado pelo não cumprimento da 

sinalização de obra, os danos ocorridos serão de responsabilidade da empresa executora. 

e)  As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive 

quanto à integridade dos padrões de cores, durante todo o período de execução da obra, 

substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou 

ainda por solicitação da equipe de FISCALIZAÇÃO. 

f)  Toda sinalização preventiva e indicativa da obra deverá rigorosamente seguir os 

padrões da legislação vigente. As operações e encargos para a sua execução, inclusive 

fornecimento e instalação, não serão pagos diretamente, mas sim através da inclusão de 

seus custos nos preços propostos para os itens de serviços do contrato. 
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6 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

A CONTRATADA irá efetuar os serviços de acordo com a NR-18, assim como ter 

um jogo completo, aprovado e atualizado do memorial descritivo, orçamento e demais 

elementos que interessam ao serviço. 

É obrigatória a fixação na obra, em local determinado pela FISCALIZAÇÃO das 

placas, da Prefeitura Municipal de Timbó, da CONTRATADA e dos Responsáveis Técnicos. 

É obrigatório a CONTRATADA ter em obra um responsável geral pelos serviços 

realizados, em andamento e futuros, assim desta forma possuindo autoridade e autonomia 

para com a mesma, em relação a todos os itens assumidos pela CONTRATADA, sendo 

necessário este profissional ser equipado com telefone móvel, e este número será 

fornecido ao Técnico da Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente 

responsável pela FISCALIZAÇÃO da obra. 

A obra irá seguir o estipulado neste memorial e projeto, toda e qualquer 

modificação, que por necessidade deva ser introduzida, visando melhorias, só será 

admitida com autorização, por escrito da Prefeitura Municipal de Timbó, Secretaria de 

Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente. 

A CONTRATADA deverá manter na obra: diário de obra, onde será anotado o 

andamento da obra e todas as alterações que venham a ocorrer. A cada medição de obra 

deverá ser apresentado o diário de obras correspondente aos dias trabalhados até aquela 

data, não serão realizadas medições sem a apresentação do respectivo diário de obras. 

 Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá requerer a Secretaria de 

Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente orientação explicativa dos serviços a serem feitos 

(dias e horários; procedimentos e técnicas), em caso de dúvidas futuras no decorrer da 

obra quanto à interpretação do memorial descritivo, e ou documentos que o completam, 

deverá ser sempre consultada a Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente, 

antes da realização das atividades em questionamento.  

Nenhuma alteração nos serviços poderá ser feita sem consulta prévia e 

consentimento por escrito da Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente. 
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A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e consultar todo o documento 

referente a este memorial, assim como todas as normas vigentes a estas atividades e 

produtos a utilizar, antes e durante a execução de quaisquer serviços. 

À FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e 

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com o memorial de especificações, 

normas vigentes ou documentos complementares. 

A CONTRATADA deverá assumir inteiramente a Responsabilidade Técnica pela 

execução da obra, sendo que a mesma deverá fornecer os devidos EPI’s (equipamento de 

proteção individual) para os trabalhadores de acordo com a NR-18 e NR-6.  

A responsabilidade pelos acabamentos, e pela resistência e estabilidade dos 

materiais empregados é totalmente da CONTRATADA, assim como a responsabilidade por 

substituir todo e qualquer material quebrado ou danificado (incluindo mão de obra) pelos 

operários da CONTRATADA ou em função da realização dos serviços da mesma. 

A CONTRATADA realizará todos os serviços e utilizará materiais que estejam de 

acordo com as normativas vigentes neste país e estado, sendo assim possível a 

FISCALIZAÇÃO embargar a obra por descumprimento do descrito nas mesmas. 

É obrigatória o acompanhamento da obra pelo responsável técnico, sempre sendo 

informado à contratante o dia e horário da visita. 

Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos e não mencionados nas 

especificações, serão interpretados como fazendo parte do projeto. Assim como todos os 

detalhes de serviços mencionados nas especificações e não detalhados nos desenhos 

serão interpretados como fazendo parte do projeto. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como dessas especificações 

poderá ser feita sem consulta prévia e consentimento por escrito da Secretaria de 

Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas 

determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

A CONTRATADA deverá executar a obra com cautela, devido a possível existência 

de tubulações de água, drenagem pluvial, instalações elétricas e telefônicas públicas no 
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local. Caso ocorra algum dano a estas tubulações, os consertos correm por conta da 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referente à execução de todos os serviços 

relacionados à pavimentação da Rua Tiroleses.  

A CONTRATADA deverá possuir em seu quadro de profissionais (podendo ser por 

contrato por tempo determinado) arquiteto ou urbanista. 
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7 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 

INSS: A CONTRATADA deverá fornecer a Prefeitura, comprovação de quitação de 

INSS referente à mão-de-obra, da obra descrita neste memorial. 

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica: a empresa executora deverá 

fornecer ART pela reforma da obra e dos produtos (pré-fabricados, pré-moldados e ou 

outros que legalmente devem possuir responsável técnico) utilizados no empreendimento. 

Entrega da Obra: A CONTRATADA, antes da comunicação do término da obra, 

deverá efetuar a vistoria final dos serviços realizados, acompanhada da FISCALIZAÇÃO 

da Prefeitura, a qual caberá ratificar o término de obra. 
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8 ANEXOS 
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8.1 Memorial Quantitativo e Planilha Orçamentária Estimativa 
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8.2 Cronograma Físico-Financeiro 
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8.3 Projetos 

 


