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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento 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 Execução Da Pavimentação Asfáltica da Rua . 

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

Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços da Prefeitura Municipal de Timbó, 

CNPJ 83.102.764/0001-15, situada a Av. Getúlio Vargas, n° 700, Bairro Centro, 

Timbó/SC, tem como responsável(eis) técnico(s): 

 Uilson Ries – Engenheiro Civil – CREA/SC 132.809-1 

O Projeto Básico é composto por este Memorial Descritivo e Especificações 

Técnicas, pelos Desenhos, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro da 

obra, com os devidos projetos e estudos complementares aplicáveis. 

O Memorial Descritivo e Especificações Técnicas apresenta, de forma objetiva, 

a descrição detalhada do objeto projetado, sendo consideradas as disposições dos 

estudos preliminares, tal como vistorias preliminares, sendo detalhadas as técnicas e 

soluções adotadas, de forma a complementar os detalhamentos em desenhos e 

demais peças do Projeto Básico. 

2. MEMORIAL DESCRITIVO 

O Memorial Descritivo objetiva a descrição detalhada do objeto projetado, 

sendo apresentados os estudos preliminares e avaliações prévias realizadas para a 

concepção do Projeto Básico.  

Nesta etapa são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como as 

justificativas, de modo a contextualizar e complementar as informações que compõem 

os desenhos técnicos e demais peças do projeto.  

2.1. Considerações Gerais 

A Rua Erwin Haake está situada no perímetro urbano do município de Timbó, 

no bairro Das Nações. O trecho a ser pavimentado da Rua Erwin Haake inicia junto 

ao entroncamento da Rua Oscar Piske e segue até a estaca 15+00,00, conforme 

detalhado em projeto.  

O objeto é composto pela pavimentação asfáltica da via.  
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2.2. Estudo Topográfico e Cadastral 

Objetivando melhor compreender a forma da superfície da área abrangida pelo 

projeto, bem como identificar as interferências visíveis existentes, tais como 

edificações, postes, árvores, elementos do sistema de abastecimento de água, 

drenagem e esgoto, fez-se uso do levantamento aerofotogramético do município de 

Timbó realizado pela empresa AEROIMAGEM.  

O mesmo foi utilizado como referência para a elaboração dos projetos de 

Drenagem e Geométrico para pavimentação.   

2.3. Estudo Geológico-Geotécnico 

O estudo geológico-geotécnico fez-se necessário para permitir o melhor 

entendimento sobre as condições do solo no local da obra e auxiliar na definição dos 

melhores métodos, e consequente resultado de desempenho, para a solução adotada 

para o projeto. Com o estabelecimento das características físico-mecânicas, bem 

como a classificação dos materiais que constituem o solo da área do projeto, foi 

possível elaborar o dimensionamento e efetivo projeto para execução da obra. 

Com base na premissa de economicidade e de boas práticas da engenharia, 

foi dispensada a elaboração e Estudo Geológico-Geotécnico específico para a via em 

estudo, uma vez que as características da via se assemelham à de outras vias do 

município, as quais já foram elaborados ensaio de Compactação – Proctor Normal 

(ABNT NBR 7.182/16) e Ensaio de ISC – Energia Normal (ABNT NBR 9.895/16), 

sendo estas as ruas Rua Carlos Strey, com resultado de CBR 8,72%, e Rua 

Pomerode, com resultado de CBR 8,67%. De tal forma, admitiu-se uma resistência 

empírica de 8,00% para a Rua Erwin Haake. 

2.4. Projeto Geométrico 

O Projeto Geométrico objetiva a instalação do gabarito das vias, com a previsão 

das correções de traçado, alargamento e demais ajustes necessários à implantação 

das pistas de rolamento e dos passeios.  

Elaborado com apoio aos elementos resultantes dos estudos topográficos e 

cadastrais, foram observadas as disposições da Publicação IPR-740 do DNIT, que 

trata do Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas, bem como nas demais 

normativas e legislações pertinentes. Sendo ainda que a geometria da via foi 

determinada segundo as diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor do Município (Lei 
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Complementar n°335 de 05 de outubro de 2007), por meio do Gabarito de Vias em 

vigor. 

O perfil longitudinal da via foi projetado em conformidade com as cotas de 

passagem obrigatórias, tais como edificações existentes e cruzamentos, 

perfeitamente estabelecidas, no qual foram consideradas pequenas adequações 

quanto a cortes e aterros de solo, objetivando a melhoria da qualidade de tráfego e o 

melhor ajuste do greide da via.  

De tal forma, a Rua Erwin Haake possui uma (01) pista de rolamento com duas 

(02) faixas, com largura de 10,00m e passeio em ambos lados da via, com largura de 

2,00m, conforme detalhado no Projeto Geométrico e em conformidade com o gabarito 

oficial da via, de acordo com o Decreto n° 036 de 28 de maio de 1997.   

2.5. Projeto de Pavimentação 

O Projeto de Pavimentação objetiva o dimensionamento e definição dos 

materiais que constituirão as camadas do pavimento projetado, considerando os 

resultados obtidos no Estudo Geológico-Geotécnico e nas demandas de uso da 

própria via. 

Em vista à resistência empírica de 8,00% da via, conforme Estudo Geológico-

Geotécnico, optou-se por adotar a solução de pavimento asfáltico composto, base e 

revestimento CBUQ, sendo feita a remoção de eventuais borrachudos, com 

complementação de material de jazida (CBR>20%), até alcance das cotas 

determinadas no Projeto Geométrico.  

Para a definição das camadas constituintes do pavimento, foi empregado o 

método de dimensionamento de pavimentos flexíveis do Eng. Murillo Lopes de Souza, 

conforme revisão de 1981, apresentada na Publicação 667/22 do DNER. 

2.5.1. Definição dos Parâmetros 

Considerando que o pavimento é dimensionado em função do número 

equivalente (N) de operação de um eixo, faz-se necessária a definição dos parâmetros 

relacionados a tal, conforme a seguir: 

 Índice de Suporte (IS): resultante das aproximações realizadas com 

base nos Estudos Geológico-Geotécnicos realizados e apresentados 

previamente, é igual a 8,0%; 



6 
 

 Fator Climático Regional (FR): uma vez que, conforme apontado no 

método de dimensionamento, no Brasil não se dispõe de elementos 

experimentais para a fixação de um coeficiente, adota-se, em favor da 

segurança, um valor de FR igual a 1,0; 

 Coeficiente de equivalência estrutural (K): variando em função dos 

materiais constituintes do pavimento, conforme Quadro 1; 

Quadro 1 - Coeficiente K em função dos componentes do pavimento 
Componentes do pavimento Coeficiente K 

Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00 

Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduação densa 1,70 

Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduação densa 1,40 

Base ou revestimento betuminoso por penetração 1,20 

Camadas granulares 1,00 

Solo cimento com resistência a compressão a 7 dias superior a 45 kg/cm² 1,70 

Solo cimento com resistência a compressão a 7 dias entre 45 e 28 kg/cm² 1,40 

Solo cimento com resistência a compressão a 7 dias entre 28 e 21 kg/cm² 1,20 

Base de Solo - Cal 1,20 

Fonte: DNIT-DNER (1981). 

 Espessura mínima de revestimento betuminoso: estabelecido de forma a 

proteger a camada de base dos esforços impostos pelo tráfego, a fixação dá-

se conforme o Quadro 2; 

Quadro 2 – Espessura mínima de revestimentos betuminosos 
N Espessura mínima de revestimento betuminoso 

N ≤ 106 Tratamentos superficiais betuminosos 

106 < N ≤ 5x106 Revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura 

5x106 < N ≤ 107 Concreto betuminoso com 7,5cm de espessura 

107 < N ≤ 5x107 Concreto betuminoso com 10,0cm de espessura 

N > 5x107 Concreto betuminoso com 12,5cm de espessura 

Fonte: DNIT-DNER (1981). 

 Espessura mínima de materiais granulares: a espessura mínima das camadas 

de materiais granulares é de 15cm, sendo que, para sua compactação, a 

espessura mínima é de 10cm e a máxima é de 20cm. 

2.5.2. Dimensionamento do Pavimento 

O número equivalente (N) é calculado conforme a equação a seguir, sendo que, 

o volume diário de tráfego (Vdiário), para a via em questão, é de aproximadamente 
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1.200 veículos, a taxa de crescimento (i) é de 5,0% e o período de projeto (T) é de 10 

anos. 

𝑁 = 𝐹𝑅 × {
365 × 𝑉𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 × [(1 + 𝑖)𝑇 − 1]

𝑖
} 

𝑁 = 1,0 × {
365 × 1.200 × [(1 + 0,05)10 − 1]

0,05
} 

𝑁 = 1,43 × 107 

Considerando o valor de N, a espessura mínima estabelecida para o 

revestimento é de 10,0cm de concreto betuminoso. 

Em sequência ao dimensionamento, são verificados os gráficos próprios do 

método de dimensionamento, ilustradas a seguir. 
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Figura 1 – Gráfico da espessura total do pavimento em função de N e I.S. 

 
Fonte: DNIT-DNER (1981). 

Conforme estabelece o método, procede-se ao calcula da espessura da base 

(B), considerando o CBR (ou IS) da sub-base como 20, ainda que este seja 

sabidamente superior e, de tal forma, obtendo a espessura da sub-base (H20) através 

do ábaco apresentado anteriormente. 

𝑅 × 𝐾𝑅 + 𝐵 × 𝐾𝐵 ≥ 𝐻20 



9 
 

Sendo: 

 R = espessura do revestimento (cm) = 10,0cm; 

 KR = coeficiente de equivalência estrutural do revestimento = 2,0; 

 B = espessura da base (cm); 

 KB = coeficiente de equivalência estrutural da base = 1,0; 

 H20 = espessura da sub-base (cm) = 23,0cm (para CBR 20%, obtido no 

ábaco); 

𝑅 × 𝐾𝑅 + 𝐵 × 𝐾𝐵 ≥ 𝐻20 

10,0 × 2,0 + 𝐵 × 1,0 ≥ 23,0 

𝐵 ≥
23,0 − 20,0

1,0
 

𝐵 ≥ 3,0𝑐𝑚 

𝐵𝑎𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜 = 20,0𝑐𝑚 

 

Em seguida, é calculada a espessura do reforço de subleito. 

𝑅 × 𝐾𝑅 + 𝐵 × 𝐾𝑏 + 𝐻n × 𝐾𝑅𝑒𝑓 ≥ 𝐻𝑚 

10,0 × 2,0 + 15,0 × 1,0 + 𝐻n × 0,8 ≥ 42,0 

𝐻n ≥
42,0 − 35,0

0,8
 

𝐻n ≥ 8,75𝑐𝑚 

𝐻n𝑎𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜
= 25,0𝑐𝑚 

Sendo: 

 Hn = espessura do reforço do subleito (cm); 

 Kref = coeficiente de equivalência do reforço do subleito = 0,8; 

 Hm = espessura total do pavimento (cm) = 42,0cm (para CBR 8,0%, 

obtido no ábaco); 
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3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As Especificações Técnicas objetivam o estabelecimento das diretrizes gerais 

para a execução dos serviços, bem como das características dos materiais e 

equipamentos a serem empregados na obra, visando o melhor desempenho técnico, 

em conformidade com as normas e legislações aplicáveis em vigor, bem como 

zelando a segurança e eficiência da obra.  

Nesta etapa, são elencados todos os serviços necessários à execução do 

objeto, em conformidade com a Planilha Orçamentária, nos quais são detalhadas as 

regras e condições que devem ser seguidas para atendimento às condições de 

aceitabilidade da obra.  

As medições serão efetuadas de acordo com as unidades de medida de cada 

serviço, pontuadas na Planilha Orçamentária do Projeto Básico, em função das 

quantidades atestadas nas planilhas quantitativas apresentadas pela CONTRATADA 

e aferidas pela FICALIZAÇÃO, em conformidade com as disposições e controle de 

qualidade dos Cadernos Técnicos das Composições do SINAPI, das Especificações 

Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT e do Manual de Obras Públicas-Edificações 

– Práticas da SEAP, quando aplicáveis. Ainda, caberá à CONTRATADA a 

apresentação de Diário de Obras, croquis de localização e detalhamento, bem como 

relatórios fotográficos e demais documentos solicitados pela FISCALIZAÇÃO para a 

melhor detalhamento e compreensão dos serviços executados.  

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 

3.1.1. Serviços Preliminares 

 Placa de Obra 

A CONTRATADA deverá colocar em obra antes do início das atividades placa 

com dimensões 1,50x3,00m em local a definir com a FISCALIZAÇÃO, conforme 

padrão definido pela FISCALIZAÇÃO. A estrutura da placa deverá ser feita de 

madeira, com uso de sarrafos de madeira não aparelhada, 2,5x7,0cm, pontalete de 

madeira não aparelhada 7,5x7,5cm, fixados ao solo por meio de lastro de concreto 

magro. A placa deverá ser confeccionada em chapa de aço galvanizada, com adesivo 

plástico de poliestireno, com proteção resistente a intempéries. A manutenção da 

placa e sua estrutura é de responsabilidade da CONTRATADA, sendo que a mesma 

deverá proceder à sua recuperação e eventual substituição, se constatada 

necessidade pela FISCALIZAÇÃO.  
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 Administração Local 

A administração local compreende a equipe de funcionários necessária para o 

controle e administração da obra, como engenheiros, encarregados, topógrafos e 

laboratoristas. Estes deverão realizar a gestão e acompanhamento da execução dos 

serviços e garantir o cumprimento das disposições de projeto, orçamento, memorial e 

demais condições do edital, bem como o atendimento às normas, instruções 

normativas, fichas técnicas, códigos, leis, decretos, portarias federais, estaduais e 

municipais, inclusive as normas de concessionários de serviços públicos. A medição 

da administração local será proporcional ao percentual executado da obra, conforme 

cronograma e planilha de medição do período. Não haverá hipótese de aditivo 

contratual do item em questão nos casos de prorrogação de prazo a pedido da 

CONTRATADA. Para as situações de serviços adicionais, formalizados por meio de 

aditivo contratual, propostos pela CONTRATANTE, será admitido aditivo de acréscimo 

de administração local, proporcional ao valor do serviço em função do valor global da 

obra. 

 Mobilização de Equipamentos 

A mobilização compreende o efetivo deslocamento e instalação dos 

equipamentos, ferramentas, materiais, do pessoal técnico e de apoio ao local em que 

serão desenvolvidos os serviços para execução da obra. Uma vez que ocorre grande 

variação entre os equipamentos, de acordo com o objeto da obra e dos métodos 

executivos adotados, para efeitos de dimensionamento da mobilização da obra, foram 

considerados os seguintes equipamentos: 

Quadro 3 – Veículos de Produção para Dimensionamento de Mobilização 
VEÍCULOS DE PRODUÇÃO 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE (HxUND) 

CAMINHÃO BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW 

2,00 x 1,00 = 2,00 

CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM 

CAPACIDADE DE 31.000 L - 265 KW 

2,00 x 1,00 = 2,00 

VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW 2,00 x 1,00 = 2,00 

Fonte: Autor (2022). 
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Quadro 4 – Equipamentos de Grande Porte para Dimensionamento de Mobilização 
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE (HxUND) 

TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 112 

KW 

2,00 x 1,00 = 2,00 

MOTONIVELADORA - 93 KW 2,00 x 1,00 = 2,00 

RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW 2,00 x 2,00 = 4,00 

ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO 

VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 

82 KW 

2,00 x 1,00 = 2,00 

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 

2,00 x 1,00 = 2,00 

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS - 82 KW 

2,00 x 1,00 = 2,00 

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 

COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 

∑EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE = 14,00 

Fonte: Autor (2022). 

3.1.2. Desmobilização da obra 

A desmobilização compreende a remoção dos materiais, ferramentas, 

equipamentos e pessoal técnico e de apoio da CONTRATADA do local da obra, bem 

como a desmontagem do canteiro de obras e das áreas de apoio estabelecidas 

durante a execução dos serviços. A desmobilização, para critério de medição, será 

considerada única e exclusivamente ao fim de todos os serviços previstos para a obra, 

quando da efetiva entrega do objeto contratado, não havendo hipótese para aditivo 

contratual proveniente de eventuais paralisações ou suspensões que possam vir a 

ocorrer.  

3.1.3. Canteiro de Obras 

 Locação de Container 

A CONTRATADA deverá efetuar a locação mensal de container em aço para 

utilização no canteiro de obras, de forma a compor as áreas de vivência previstas na 

Norma Regulamentadora NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção e NR-24: Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 

Trabalho, em dimensões e características adequadas para seus respectivos usos. Os 

ambientes deverão ser mantidos limpos e organizados em todos os momentos e as 

condições de salubridade e higiene deverão ser rigorosamente atendidas, objetivando 

a segurança e integridade física dos trabalhadores. É de responsabilidade da 

CONTRATADA o atendimento às disposições legais federais, estaduais e municipais, 
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bem como às instruções normativas do Ministério do Trabalho e Emprego quanto às 

condições de trabalho dos funcionários.  

 Sinalização do canteiro e obra 

A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento e instalação de todas as 

placas e elementos de sinalização para advertir condutores, pedestres e transeuntes 

dos obstáculos e situações de perigo os quais a obra pode vir a ocasionar. O canteiro 

de obras deverá possuir placa indicativa para impedir a entrada de pessoas não 

autorizadas, além de estabelecer quais os Equipamentos de Proteção Individual 

obrigatórios para ingresso ao canteiro. Para quaisquer intervenções em vias de 

tráfego de veículos, deverão ser observadas as disposições do Volume VII do Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - CONTRAN, que trata da Sinalização 

Temporária.  

4. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 

4.1. Normas Gerais de Trabalho 

A empresa CONTRATADA, vencedora do certame, deverá submeter-se às 

disposições do Projeto Básico e seus elementos constituintes, bem como à equipe de 

FISCALIZAÇÃO delegada à tal.  

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.  

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

Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços da Prefeitura 

Municipal de Timbó 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 Projeto Básico, Memorial Descritivo ou demais documentos que o 

complementam, deverá ser sempre consultada a FISCALIZAÇÃO antes da realização 

das atividades em questionamento. 

Toda e qualquer modificação, que por necessidade constatada, deva ser 

introduzida, será admitida única e exclusivamente com autorização formalizada por 

escrito da FISCALIZAÇÃO e da Prefeitura Municipal de Timbó, por meio da Secretaria 

de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços. 
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Os serviços deverão obedecer às dimensões, as cotas, as seções transversais, 

as tolerâncias e as exigências de qualidade dos materiais indicados pelo Projeto 

Básico e pelo Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, bem como pelas 

diretrizes determinadas pela FISCALIZAÇÃO. 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. Nos projetos apresentados, 

entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, 

prevalecerão sempre as últimas. Todos os detalhes de serviços constantes nos 

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. 

É de total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o controle 

tecnológico e a apresentação de Laudo de Controle Tecnológico, e apensado a este, 

os resultados dos ensaios realizados em cada etapa de execução dos serviços, 

conforme exigências normativas da ABNT, DNIT e demais órgãos reguladores. Os 

ensaios e verificações serão executados pelo laboratório designado pela 

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

FISCALIZAÇÃO. 

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. 

A CONTRATADA deverá ter equipe de topografia 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.  

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

por contrato por tempo determinado) arquiteto ou urbanista designado à 

responsabilidade de gestão, gerenciamento e execução da obra, o qual deverá 

realizar vistorias periódicas, em quantidade e duração adequadas para a correta 

orientação e supervisão dos serviços executados. A CONTRATADA deverá fornecer 

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade 
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Técnica) referente à execução de todos os serviços relacionados ao objeto do 

contrato. 

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. 

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 utilizados 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. 

A CONTRATADA deverá manter na obra uma cópia completa do Projeto 

Básico, incluindo os desenhos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e 

Especificações Técnicas e demais documentos que o compõe, bem como diário de 

obra, em que 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. 

A CONTRATADA realizará todos os serviços e utilizará materiais que estejam 

de acordo com as normativas vigentes neste país e estado, sendo assegurado à 

FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão e o embargo das obras e serviços 

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

normas vigentes ou documentos complementares. 
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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. 

4.2. Segurança Preventiva 

Recai sobre a CONTRATADA toda responsabilidade técnica e cível sobre a 

execução da obra, inclusive sobre os incidentes, danos e avarias que venham a 

ocorrer em decorrência da execução dos serviços prestados, da falta ou deficiência 

de sinalização ou proteção da obra. A PREFEITURA se eximirá de toda e qualquer 

responsabilidade sobre eventuais acidentes que venham a ocorrer em decorrência da 

execução da obra. 

A CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer danos, estragos e 

prejuízos causados a casas, muros, redes de abastecimento de água e drenagem 

pluvial, instalações elétricas, postes, entradas de água e energia, rede de telefonia e 

quaisquer outras benfeitorias, sendo responsabilidade da mesma o conserto e 

correção das ocorrências, sem qualquer ônus à Administração Pública por tal.  

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

tráfego de veículo ou de pedestres, a CONTRATADA deverá providenciar junto aos 

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

as sinalizações e/ou para modificações provisórias no tráfego. 

A sinalização preventiva e indicativa para execução da obra também deverá 

atender os seguintes itens: 

 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. 

 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 
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quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por 

solicitação da equipe de FISCALIZAÇÃO. 

 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. 

Durante todos os momentos, a CONTRATADA deverá fornecer Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC) em quantidade e condições adequadas 

ao uso, em conformidade com as determinações das Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego, de forma a assegurar a integridade dos 

trabalhadores no exercício das suas funções. 

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com os Códigos, 

Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos, as normas da ABNT e do INMETRO, 

as Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA, os Manuais e 

Diretrizes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e as 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR06 

- Equipamentos de Proteção Individual – EPI, NR 08 - Edificações, NR 18 - Condições 

e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR 23 - Proteção Contra 

Incêndios e NR 35 - Trabalho em Altura. 

Toda instalação elétrica deverá ser feita de acordo com as normas 

regulamentadoras brasileiras e especificações da concessionária de energia elétrica, 

em especial as normas regulamentadoras NBR 5.410, NBR 13.570, NR 10 - 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade e CELESC N-321.0001. 

4.3. Responsabilidade 

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a 

CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 

do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, 

defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de 

qualquer pagamento do Contratante. 

A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, 

quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não 
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implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que 

responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços 

executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor. 

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as 

falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os 

reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, 

transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em 

dívida líquida e certa da CONTRATADA. 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e 

danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, 

decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, 

fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância 

de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo 

indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse 

título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 

4.4. Complementação da Obra 

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

de INSS referente à mão-de-obra empregada na execução deste objeto. 

ART: a CONTRATADA deverá fornecer Anotação de Responsabilidade 

Técnica pelos serviços prestados e materiais (estruturas metálicas, de madeira, pré-

fabricadas, pré-moldadas e ou outras que legalmente devam 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. 

Timbó, 18 de outubro de 2022. 
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