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INTRODUÇÃO 

 

 Este documento visa complementar as informações contidas nos projetos, planilhas, termo de 

referência e é trabalhado em conjunto com a Especificação Geral de Materiais da Polícia Militar de 

Minas Gerais - PMMG e Lei 8.666/93. 

 

 As dúvidas de execução deverão ser sanadas por escrito junto ao Fiscal e na sua falta o 

Responsável Técnico dos projetos e\ou preposto administrativo responsável pelo contrato. 

 

 Para cada convênio, acordo, ajuste ou congênere celebrado deverá estar designado pelo menos 

um preposto pela PMMG, que atuará como gerente do respectivo instrumento jurídico, o qual será 

responsável pelas atribuições que constam na Resolução 4.234/12-CG, de 13 de dezembro de 2012, 

especialmente o artigo 34. 

  

 Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações apresentadas, 

observando-se ainda as Normas Brasileiras Regulamentadoras e de Segurança do Trabalho, BEM 

COMO AS NORMAS E INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MG.  

 

 Qualquer falha decorrente da execução e não conformidade com projetos, planilha e memorial 

poderá ser cobrada a correção a qualquer tempo pela CONTRATANTE. 

 

 Cabe ao contratado elaborar, de acordo com as necessidades do local, projetos 

complementares e detalhamentos de execução. Esses projetos serão previamente examinados e 

autenticados pela Administração Pública Militar contratante. 

 

 O preposto do contrato deverá entrar em contato com o setor de engenharia e a empresa 

vencedora, após a assinatura do contrato e antes do início das intervenções, a fim de agendar reunião 

para entrega de documentos e esclarecimento de dúvidas. 

 

 A empresa deverá manter em seu canteiro o diário de serviços rigorosamente atualizado. 

 

 A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores e aos fiscais, gratuitamente, EPI adequado 

ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante as disposições contidas na 

NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI. 
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 O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e 

incêndio e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de 

proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros. 

 

 É vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro, sem que estejam 

assegurados pelas medidas previstas na NR18 e compatíveis com a fase em execução. 

 

 A observância do estabelecido na NR18 não desobriga os empregadores do cumprimento das 

disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, 

estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho. 

 

 Caso os materiais a serem utilizados, forem diferentes dos especificados em projetos, memorial 

ou na planilha, a empresa contratada deverá apresentar laudo técnico dos materiais que serão 

utilizados e os mesmos deverão ser submetidos à aprovação técnica. 

 

 O emprego, na execução do projeto de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, 

deverá ser de procedência legal, certificada ou de manejo florestal sustentável, conforme Decreto 

Estadual 44903/08. 

 

 Os termos usados como referência neste documento (obra, reforma, serviços, intervenção, etc.) 

são termos técnicos utilizados na engenharia e arquitetura, independente dos empreendimentos 

executados e origem dos recursos  financeiros. 

 

 Os equipamentos previstos entregues no local deverão ter os prazos de garantia iniciados a 

partir o termo de recebimento definitivo.  

 

 O desconto dado na licitação em relação ao preço de referência deverá ser o mesmo para 

serviços que por ventura possam gerar necessidade de aditamento ao contrato. 

 

 Ao final dos serviços a empresa deverá fornecer a Contratante o Manual de Uso das 

Instalações com as devidas notas fiscais e garantias. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Instalações de placa de identificação do empreendimento 

A placa de identificação deverá ter dimensão conforme exigências do CREA local e deverá conter, 

obrigatoriamente, os seguintes elementos indicativos: 
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 nome do responsável técnico e seu registro profissional no Conselho Regional, inclusive 

região; 

 nome da empresa executora, instalação ou serviço, se houver, de acordo com o seu registro 

no Conselho Regional; 

 nome do empreendimento que será eregido; 

 valor da empreendimento; 

 prazo de execução; 

 O fornecimento da placa é de responsabilidade da empresa vencedora do certame, cabendo a 

colocação e conservação das mesmas ao responsável técnico pela execução.  

   

1.2 Mobilização e desmobilização do Canteiro 

 A Mobilização e Desmobilização cobrirá as despesas com transporte, carga e descarga 

necessários à mobilização e à desmobilização dos equipamentos e profissionais utilizadas no 

canteiro. 

 A instalação do canteiro deverá ser orientada pelo PREPOSTO ADMINISTRATIVO que aprovará 

ou não as indicações das áreas para sua implantação física, devendo a CONTRATADA visitar 

previamente o local informando-se das condições existentes. 

 Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser mantidos em permanente 

estado de limpeza, higiene e conservação inclusive a edificação durante a retirada e inserção de 

materiais. 

 A escrituração do Diário de serviço tem prazo máximo de 48 horas para encerramento de cada 

parte diária. Para definir com clareza o período de vigência do Diário, a FISCALIZAÇÃO formalizará 

os termos de abertura e encerramento, em páginas separadas somente para este fim. 

 

1.3 Canteiro de Serviços 

 A CONTRATANTE poderá fornecer espaço para que a CONTRATADA possa utilizar como 

barracão sendo este entregue em perfeitas condições de uso (pintado, limpo e com suas instalações 

sanitárias em perfeito estado) após o término dos serviços. Caso não haja espaço a CONTRATADA 

deverá mobilizar barracão de serviço.  

 A desmobilização do canteiro incluirá a retirada de toda estrutura montada, priorizando a 

segurança dos trabalhadores e população local, realizando o destino correto da estrutura utilizada, de 

acordo com a legislação atual. 

  

1.4 Locação com gabarito 

 Deverá ser construído gabarito contínuo de madeira formado por guias de tábuas de 6” x 1” 

colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente pregadas niveladas em barrotes de 3” 



Examinado, aprovado e de acordo: 

 
 

Roberta Nayara Cordeiro Silva - OAB-MG-134.069 
Assessora Jurídica 5ª RPM 

  

 

Cleiton Ricardo Soares Gomes, TEN CEL PM 

Ordenador de Despesas da 5ª RPM 

 

 

x 3”, a uma altura mínima de 60 cm, estando os barrotes fincados fortemente no terreno ou, havendo 

necessidade, devidamente chumbados ao solo com concreto, mantendo um afastamento de 1 m 

entre si. 

 O gabarito será construído afastado da estrutura a ser locada a uma distância suficiente para 

que não seja atingido pelo material da escavação e para que não atrapalhe a movimentação de 

pessoal e de equipamentos. 

 Em casos específicos, havendo consentimento da Fiscalização, o gabarito poderá ser 

descontínuo. 

  

1.5 Administração Local 

 Diante da qualificação técnica para a execução dos serviços, a contratada deverá contemplar a 

presença de pessoal técnico necessárias à boa execução dos serviços, SOBRETUDO QUE TENHAM 

CONHECIMENTO DAS NORMAS E INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MG, 

QUANTO A REGULARIDADE E BOA TÉCNICA DAS INSTALAÇÕES.  

  

2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 

 As demolições são reguladas sob aspecto de Segurança e Medicina do Trabalho, pela Norma 

Regulamentadora NR-18. 

 

2.1 Prescrições complementares 

 As normas e determinações das empresas concessionárias de energia elétrica, água, esgoto, 

rede estabilizada, rede lógica e etc. deverão ser respeitadas. 

 Os materiais a serem eventualmente demolidos e removidos deverão ser previamente 

umedecidos, para reduzir a formação de poeira. 

 O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisório, não deverá obstruir 

o trânsito de pessoas ou veículos e o escoamento natural das águas. 

 O material de demolição depositado em piso, não poderá exceder a capacidade de carga deste. 

 Os produtos de demolição não poderão ser encaminhados para a rede de drenagem através de 

lavagem. 

 O pó resultante do acúmulo de entulho deverá ser eliminado através de varrição, evitando a 

poeira nestes locais. 

 Não se pode jogar lixo e resíduos orgânicos nem restos de alimentos nas caçambas, pois isso 

torna mais difícil o reuso, reciclagem e a destinação. Separe sempre os resíduos. Caçamba é 

destinada apenas para entulhos.  

 Todo material que será reutilizado deverá ser armazenado adequadamente pela empresa 

contratada, sendo esta responsável por qualquer avaria. 
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 A PMMG indicará local a CONTRATADA para guarda dos materiais.  

 Caso a CONTRATADA entregue quaisquer equipamentos removidos a PMMG, esta deverá se 

resguardar com recibo de entrega. 

  

3. ANDAIMES 

 Os Andaimes previstos em planilha são para todos os serviços de revestimento (chapisco, 

reboco, pintura e ETC.). 

 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação serão feitos por 

profissional legalmente habilitado. Os andaimes têm de ser dimensionados e construídos de modo a 

suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. O piso de trabalho dos 

andaimes deve ter forração completa, não escorregadia, ser nivelado e fixado de modo seguro e 

resistente. Serão tomadas precauções especiais quando da montagem, desmontagem e 

movimentação de andaimes próximos às redes elétricas. A madeira para confecção de andaimes 

deve ser de primeira qualidade, seca, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam a sua 

resistência e mantida em perfeitas condições de uso e segurança. É proibida a utilização de aparas de 

madeira na confecção de andaimes. Os andaimes têm de dispor de sistema de guarda-corpo (de 90 

cm a 1,2 m) e rodapé (de 20 cm), inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, com exceção do 

lado da face de trabalho. É proibido retirar qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anular 

sua ação. Não é permitido, sobre o piso de trabalho de andaimes, o apoio de escadas e outros 

elementos para se atingir lugares mais a altos. O acesso aos andaimes só pode ser feito de maneira 

segura. As plataformas de trabalho terão, no mínimo. 1,2 m de largura. 

 Nunca se poderá deixar que pregos ou parafusos fiquem salientes em andaimes de madeira. 

 Não será permitido, sobre as plataformas de andaime, o acúmulo de restos, fragmentos, 

ferramentas ou outros materiais que possam oferecer algum perigo ou incômodo aos operários. 

 Caso o empreendimento necessite de outro tipo de andaime como Andaime Balancim, Andaime 

Suspenso, Cadeira Suspensa, etc. a fiscalização deverá ser informada para dar parecer de aprovação 

e avaliar a necessidade. 

Não serão aceitos andaimes improvisados. 

 

4. LIMPEZA 

 Após o término dos serviços, proceder a limpeza do canteiro. A edificação deve ser deixada em 

condições de pronta utilização. 

 Quando se tratar de edificações onde nos locais das intervenções possuírem esquadrias com 

vidros, os mesmos devem ser entregues limpos, interno e externamente. 

 Deverá ser feito, periodicamente, desentulho no local, mantendo-a sempre em perfeitas 

condições de higiene , organização e limpeza, sendo esta obrigação da contratada. 



Examinado, aprovado e de acordo: 

 
 

Roberta Nayara Cordeiro Silva - OAB-MG-134.069 
Assessora Jurídica 5ª RPM 

  

 

Cleiton Ricardo Soares Gomes, TEN CEL PM 

Ordenador de Despesas da 5ª RPM 

 

 

 No ato do recebimento, será verificado se no local das intervenções apresentam-se isenta de 

respingos de tintas, restos de argamassas, manchas ou quaisquer defeitos que prejudiquem o bom 

visual e a qualidade dos serviços acabados. 

 

5 Pinturas 

Introdução 

 Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes 

gerais: 

 as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de 

modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 

 as superfícies a pintar 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. 

 Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças: 

 isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 

 separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros 

materiais; 

 remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor 

adequado, sempre que necessário. 

 Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de 0,50 x 1,00 m 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, não poderá ter tintas escorridas, falhas ou marcas de pincéis. 

 Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos 

e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente 

misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a 

aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e 

componentes mais densos. 

 Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem 

empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os 
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trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva 

umidade. 

 A tinta empregada deverá ser de primeira linha e seguir as especificações de materiais da 

PMMG, com o fito de se obter a padronização visual em todo o Estado. 

 

6 Ligações Parafusadas  

 Os parafusos e respectivas porcas deverão ser estocados limpos de sujeira e ferrugem, 

principalmente nas roscas, sendo indispensável guardá-los levemente oleados. 

 Quando necessário, os furos para parafusos deverão ser alargados através do uso de 

alargadores, não sendo permitida a utilização de maçarico. As rebarbas externas de orifícios furados 

e alargados deverão ser removidas. 

 As regiões com furos para ligações por atrito deverão apresentar-se perfeitamente 

desempenadas e isentas de pintura, óleo, graxa, ferrugem e poeira, para evitar a redução do 

coeficiente de atrito. 

 

7 Ligações Soldadas 

 Todas as soldas deverão obedecer às especificações da norma AWS D1.1. A dimensão mínima 
para solda de filete será de 5mm, a menos que a solda não seja estrutural. A dimensão máxima do 
filete será igual à espessura da chapa mais fina que estiver sendo soldada, desde que o filete não 
ultrapasse 14mm, quando deverá ser usada solda de penetração. 
 Todas as juntas de topo deverão ser de penetração total usando-se para isto um chanfro duplo 
ou simples, ou de cobre-junta, conforme as dimensões da peça e a posição da junta e de acordo 
com os detalhes nos desenhos de fabricação. 
 Uma atenção especial deverá ser dada às juntas sujeitas à fadiga, quando deverão ser 
tomados os cuidados de esmerilamento ou arredondamento para evitar a concentração de tensões. 
 As superfícies preparadas para a soldagem deverão estar livres de rebarbas, graxas, tintas e 
outros resíduos. No caso do chanfro das chapas ter sido executado por maçarico, as bordas deverão 
ser esmerilhadas. 
 Os eletrodos para solda manual deverão ser do tipo AWS-A 5.1 ou A 5.5, E-70XX e para solda 
automática de arco submerso deverá ser seguida a especificação AWS-A 5.17, F7XEXXXX. 
 Todos os materiais a serem utilizados nos processos de soldagem deverão ser armazenados e 
manuseados em locais limpos e secos, não devendo ser utilizados elementos úmidos, danificados 
ou sujos, nem arames enferrujados, conforme procedimento da AWS. 
 Os serviços de soldagem somente poderão ser executados por soldadores qualificados por 
sistema de testes para o tipo de solda que executarão, devendo os resultados desses testes serem 
devidamente registrados e acompanhados. Deverá ser mantido pelo fabricante um registro completo 
com as indicações do soldador responsável por solda importante executada. Os custos desta 
qualificação e registro correrão por conta do fabricante. 
 O fabricante, quando solicitado, deverá apresentar uma Especificação de Procedimento de 
Soldagem – EPS, devidamente certificada, para cada tipo de junta. 
 Quando necessário, em função da espessura das chapas a serem soldadas, deverá ser 
executado o preaquecimento das mesmas, antes da soldagem de acordo com as especificações 
AWS. 



Examinado, aprovado e de acordo: 

 
 

Roberta Nayara Cordeiro Silva - OAB-MG-134.069 
Assessora Jurídica 5ª RPM 

  

 

Cleiton Ricardo Soares Gomes, TEN CEL PM 

Ordenador de Despesas da 5ª RPM 

 

 

 A soldagem, sempre que possível deverá ser feita em posição plana, usando-se para isso de 
dispositivos adequados. 
 Todas as juntas de topo deverão ser executadas com a utilização de “Chapas de espera” para 
início e fim das soldas. O primeiro passe das soldas de penetração total deverá ter sua raiz extraída 
antes de se iniciar a solda do outro lado, possibilitando, assim, uma penetração completa e sem 
descontinuidade, devendo também ser feita uma cuidadosa limpeza de escória após cada passe. 
 As soldas deverão ser executadas em uma sequência adequada para cada tipo de peça, de 
forma a minimizar os efeitos causados por tensões residuais e empenos. 
 As soldas automáticas deverão ser executadas através de operação contínua, sem paradas ou 
partidas intermediárias. 
 As soldas que apresentarem defeitos tais como trincas, inclusão de escória, porosidade, 
mordeduras, penetração incompleta, etc., e que estiverem fora das tolerâncias indicadas nesta 
especificação, deverão ser removidas por meio de esmerilhamento ou goivamento e 
convenientemente refeitas. 
 Uma atenção especial deverá ser dada às dimensões dos filetes de solda, os quais serão 
medidos com o auxílio de gabaritos adequados, evitando-se tanto o super quanto o 
infradimensionamento. 
 Deverão ser removidas por meio de esmeril todas as rebarbas, respingos e marcas feitas por 
solda de dispositivos temporários usados na fabricação. 

 

 

8. INSTRUÇÕES GERAIS 

 A instalação de produtos equivalentes deverá ser precedida de consulta formal à administração 

pública militar contratante, que avaliará a qualidade e a padronização estética do material. 

 A contratada deverá fornecer todos os subsídios necessários à proteção individual de seus 

trabalhadores e dos visitantes. 

 Todos os produtos e processos normatizados pela ABNT deverão seguir os preceitos da 

respectiva norma. 

 Os projetos, planilha e memorial descritivo são documentos complementares. Dúvidas 

relacionadas ao método executivo ou qualquer detalhe descrito em projetos ou planilhas deverão ser 

formalmente encaminhadas ao fiscal responsável pela execução dos serviços contratados que 

indicará após consulta  ao setor de engenharia da contratante o procedimento a ser executado. 

 

 

(a) Cleber Soares Padilha, Eng Civil             (a)  Peterson Luis Araújo de Morais, Eng Civil 

                  Engenharia / PMMG                                                    Engenharia / PMMG 
 

 


