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INTRODUÇÃO 

 

 Este documento visa complementar as informações contidas nos projetos, planilhas, projeto 

básico 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.  

 

 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. 

 

ESCLARECIMENTOS EXECUTIVOS 

a) Estão inseridos no contexto de aquisições, execuções e instalações na 

presente obra pela contratada, os seguintes itens:   
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- construção das passarelas / calçadas de circulação no pátio interno, no entorno 
das duas quadras poliesportivas e suas imediações de acesso, conforme prancha 
01 e 02, devidamente acessíveis e conforme projeto arquitetônico, cujas inclinações 
máximas deverão ser de 8,33% conforme NBR 9050/2020. A área objeto da 
presente revitalização é a que está inserida dentro da linha demarcada pelos pontos 
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N, cuja linha de atuação está representada nas 
pranchas 1 e 2 do projeto arquitetônico.  
- readequação com demolição e adequação de passarelas / calçadas / patamares 
existentes, de tal forma que a nova área de circulação seja acessível, conforme 
preceitos da NBR 9050/2020 e especificações do projeto arquitetônico. 
 - para a execução e/ou readequação das passarelas / calçadas / patamares (sejam 
a construir e a serem adaptados), deverá ocorrer a movimentação e fornecimento de 
terra correspondente, confecção de muretas de contenção necessárias, conforme 
especificações na planilha orçamentária e projetos, na cota indicadas, obedecendo 
a inclinação máxima de 8,33% no caminhamento das referidas áreas de circulação.  
- fornecimento e instalação do piso externo no entorno das quadras e seus acessos, 
de concreto sarrafeado e desempenado com desempenadeira, conforme projeto 
arquitetônico e planilha orçamentária.  
- revitalização das duas quadras descobertas, com execução de pintura de piso; 
pintura de muretas;  aquisição, fornecimento e instalação de estrutura de basquete 
nova modelo de referência Ibirapuera com avanço de 2,30m , com seus acessórios 
completos; aquisição, fornecimento e instalação de tabela de basquete acrílico 
10mm oficial, de 1,80m x 1,05m  com aro flexível e rede, tudo instalado. Aquisição, 
fornecimento e instalação de toda estrutura completa de baliza nova de 
voleibol/peteca incluindo a tubulação galvanizada de 3”, rede, carretilha, cabos de 
aço e fixação, com seus acessórios completos, tudo instalado. Aquisição, 
fornecimento e instalação de toda estrutura completa de baliza (traves), de futebol 
sendo que a baliza atualmente existente deverá ser recuperada com aplicação de 
fundo anticorrosivo e pintura esmalte na cor branca, fornecimento e instalação de 
rede, acessórios completos, tudo instalado.  
As estruturas a serem adquiridas, fornecidas e instaladas estão representadas na 
prancha 05 do projeto arquitetônico.  
- Aquisição, fornecimento e instalação de guarda-corpo e corrimão duplo, conforme 
projeto arquitetônico, em material de aço carbono chapa 18, pintado com fundo 
anticorrosivo e aplicação de pintura esmalte sintético, cor amarelo (padrão do 
CTPM).  
- aquisição, fornecimento e instalação de estrutura de alambrado, a ser instalado 
aos fundos da quadra poliesportiva (atrás da estrutura de traves de futebol), 
conforme projeto arquitetônico e conforme prancha 04, na altura mínima de 4,70m 
acima do nível do piso.  
 
 

a.1) DETALHAMENTO DE EXECUÇÃO 01 
No trecho correspondente a RAMPA-01 
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- aquisição, fornecimento e instalação de guarda-corpo metálico, conforme 
detalhamento contido na prancha 03 do projeto arquitetônico, pintado com fundo 
anticorrosivo e aplicação de pintura esmalte sintético cor amarela, padrão do CTPM.  
- aquisição, fornecimento e instalação de corrimão duplo, ambos os lados da rampa 
e em continuidade com o corrimão da rampa-02, padrão conforme NBR 9050/2020, 
pintado com fundo anticorrosivo e aplicação de pintura esmalte sintético cor 
amarelo, padrão do CTPM. 
- aquisição, fornecimento e aplicação de pintura de piso cor cinza médio ou similar, 
referência coral ou similar, no piso da rampa com aplicação em duas demãos.  
- fazer a supressão do portão existente e arrematar suporte do portão existente no 
piso. 
 
No trecho correspondente a RAMPA-02 
- demolir rampa existente e refazer a rampa, conforme projeto, com aplicação, 
fornecimento e instalação de concreto liso, Fck 150 MPA, 10cm de espessura, 
acabamento desempenado, com juntas de dilatação correspondentes, inclinação de 
8,33% conforme NBR 9050/2020.  
- refazer muretas laterais de contenção, com utilização de bloco de cimento/concreto 
cheio, até altura de 30cm acima do nível do gramado/jardim existente. Completar 
esta altura também por sobre a mureta 02, acabamento rebocado e pintado com 
pintura de piso.  
- aquisição, fornecimento e instalação de guarda-corpo metálico em ambos os lados, 
conforme detalhamento contido na prancha 03 do projeto arquitetônico, pintado com 
fundo anticorrosivo e aplicação de pintura esmalte sintético cor amarela, padrão do 
CTPM.  
- aquisição, fornecimento e instalação de corrimão duplo, ambos os lados da rampa 
e em continuidade com o corrimão da rampa-01, padrão conforme NBR 9050/2020, 
pintado com fundo anticorrosivo e aplicação de pintura esmalte sintético cor 
amarelo, padrão do CTPM. 
- aquisição, fornecimento e aplicação de pintura de piso cor cinza médio ou similar, 
referência coral ou similar, no piso da rampa com aplicação em duas demãos.  
 
- após o término da rampa 02, refazer o patamar de concreto (demolição do 
concreto existente e aplicação de nova camada de concreto liso, Fck 150 Mpa, 10 
cm de espessura, acabamento desempenado, com juntas de dilação 
correspondente.  
- no patamar e no gramado instalar duas caixas de drenagem medias 50x30x40 
(comprimento  x largura x profundidade), completas, feitas de alvenaria e com tampa 
de ferro para capitação de água, conforme representado na prancha 02, com 
tubulação de PVC 200mm, direcionadas para o corredor de circulação, conforme 
representação no projeto arquitetônico. Na saída de água atualmente existente no 
corredor de circulação, refazer com ampliação da face superior, de forma a nivelar 
com a face inferior da tubulação de saída.  
- Substituir 04 tampas de grelha de 04 caixas de captação atualmente existente (e 
fazer manutenção nas 04 caixas de drenagem existentes), por grelhas novas, 
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conforme representadas na prancha 02 e fazer furo na mureta na área de circulação 
para saída de escoamento, conforme representado na prancha 02.  
 
 
 

a.2) DETALHAMENTO DE EXECUÇÃO 02 
No trecho correspondente a RAMPA-03 e proximidades: 
- retirar vegetação de grama no trecho correspondente onde será construída a 
rampa de acessibilidade, compactar o trecho com uso de compactador de solo tipo 
sapo. 
- fazer muretas laterais de contenção, com utilização de bloco de cimento/concreto 
cheio, utilizar bloco estrutural de cimento 19x19x39 com acabamento aparente e 
pintado, devidamente estruturado.  
- fazer o aterro correspondente do trecho e compactar com uso de compactador de 
solo tipo sapo. 
- aquisição, fornecimento e instalação de concreto liso, 10cm, acabamento 
desempenado, com juntas de dilatação correspondentes, inclinação máxima de 
8,33% conforme NBR 9050/2020 e especificação do projeto.  
- aquisição, fornecimento e instalação de guarda-corpo metálico em ambos os lados, 
conforme detalhamento contido na prancha 03 do projeto arquitetônico, pintado com 
fundo anticorrosivo e aplicação de pintura esmalte sintético cor amarela, padrão do 
CTPM.  
- aquisição, fornecimento e instalação de corrimão duplo, ambos os lados da rampa, 
padrão conforme NBR 9050/2020, pintado com fundo anticorrosivo e aplicação de 
pintura esmalte sintético cor amarelo, padrão do CTPM. 
- aquisição, fornecimento e aplicação de pintura de piso cor cinza médio ou similar, 
referência coral ou similar, no piso da rampa com aplicação em duas demãos. 
  
 

a.3) DETALHAMENTO DE EXECUÇÃO 03 
No trecho correspondente a RAMPA-04 e proximidades: 
- retirar vegetação de grama no trecho correspondente onde será construída a 
rampa de acessibilidade, compactar o trecho com uso de compactador de solo tipo 
sapo. 
- fazer o aterro correspondente do trecho e compactar com uso de compactador de 
solo tipo sapo (aterro de nivelamento). 
- aquisição, fornecimento e instalação de concreto liso, 10cm, acabamento 
desempenado, com juntas de dilatação correspondentes, inclinação máxima de 
8,33% conforme NBR 9050/2020 e especificação do projeto. O piso da passarela 
neste trecho deverá ter altura de 10cm em relação ao piso do gramado existente.  
- aquisição, fornecimento e instalação de guarda-corpo metálico em ambos os lados, 
conforme detalhamento contido na prancha 03 do projeto arquitetônico, pintado com 
fundo anticorrosivo e aplicação de pintura esmalte sintético cor amarela, padrão do 
CTPM.  
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- aquisição, fornecimento e instalação de corrimão duplo, ambos os lados da rampa, 
padrão conforme NBR 9050/2020, pintado com fundo anticorrosivo e aplicação de 
pintura esmalte sintético cor amarelo, padrão do CTPM. 
- aquisição, fornecimento e aplicação de pintura de piso cor cinza médio ou similar, 
referência coral ou similar, no piso da rampa com aplicação em duas demãos. 
- quanto ao piso existente no entorno da quadra poliesportiva, deverá ser feita a 
demolição e refazer novo piso com - aquisição, fornecimento e instalação de 
concreto liso, 10cm, acabamento desempenado, com juntas de dilatação 
correspondentes e ampliação da largura da calçada para 1,50m.   
 
 

a.4) DETALHAMENTO DE EXECUÇÃO 04 
No trecho correspondente a RAMPA-05 e proximidades: 
- retirar vegetação de grama no trecho correspondente onde será construída a 
rampa de acessibilidade, compactar o trecho com uso de compactador de solo tipo 
sapo. 
- fazer muretas laterais de contenção (inclusive aos fundos), com utilização de bloco 
de cimento/concreto cheio, utilizar bloco estrutural de cimento 19x19x39 com 
acabamento aparente e pintado, devidamente estruturado.  
- fazer o aterro correspondente do trecho e compactar com uso de compactador de 
solo tipo sapo. 
- aquisição, fornecimento e instalação de concreto liso, 10cm, acabamento 
desempenado, com juntas de dilatação correspondentes, inclinação máxima de 
8,33% conforme NBR 9050/2020 e especificação do projeto.  
- aquisição, fornecimento e instalação de guarda-corpo metálico em ambos os lados, 
conforme detalhamento contido na prancha 04 do projeto arquitetônico, pintado com 
fundo anticorrosivo e aplicação de pintura esmalte sintético cor amarela, padrão do 
CTPM.  
- aquisição, fornecimento e instalação de corrimão duplo, ambos os lados da rampa, 
padrão conforme NBR 9050/2020, pintado com fundo anticorrosivo e aplicação de 
pintura esmalte sintético cor amarelo, padrão do CTPM. 
- aquisição, fornecimento e aplicação de pintura de piso cor cinza médio ou similar, 
referência coral ou similar, no piso da rampa com aplicação em duas demãos. 
 - quanto ao piso existente no entorno da quadra poliesportiva, deverá ser feita a 
demolição e refazer novo piso com - aquisição, fornecimento e instalação de 
concreto liso, 10cm, acabamento desempenado, com juntas de dilatação 
correspondentes e ampliação da largura da calçada para 1,50m.   
 
 

a.5) DETALHAMENTO DE EXECUÇÃO 05 
No trecho correspondente às duas ARQUIBANCADAS e proximidades: 
Deverá ser feita a revitalização das arquibancadas com as seguintes intervenções e 
correções, conforme prancha 04: 

1) Remoção de camada de reboco existente nas arquibancadas e correção das 
trincas existentes com aplicação de produto apropriado. 
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2) Aplicar sobre o piso das arquibancadas, massa de concreto com espessura 
de 5cm e armação inferior com malha de ferro fio 4.2mm espaçamento 
10x10, com acabamento liso desempenado (deixar borda de 2,5cm para 
reboco de regularização nos espelhos dos degraus da arquibancada). 

3) Nos espelhos das arquibancadas aplicar massa de reboco impermeável no 
traço 3:1, sobre tela para reboco e rebocar nos espelhos na largura da borda 
com acabamento liso desempenado. 

4) Em cada arquibancada fazer reforço externo de pilar de concreto armado 
20x20, com armação de 04 ferros de diâmetro 8mm, estribos 4.2 a cada 15, 
com profundidade mínima das brocas de 2,00m. A altura de cada pilar de 
reforço será na altura da arquibancada e o acabamento de cada pilar será 
aparente e pintado. Estes pilares poderão ser utilizados para fixação 
embutida das peças do guarda-corpo de cada arquibancada.  

5) Demolição do piso inferior do acesso a cada arquibancada (piso existente 
entre a mureta da quadra e a arquibancada) e fazer novo concretado, 
conforme projeto arquitetônico, na altura de 6cm. 

6) Aquisição, fornecimento e instalação de guarda-corpo metálico, pintado com 
fundo anticorrosivo e aplicação de pintura esmalte sintético cor amarelo de 
segurança, a ser instalado no fundo de cada arquibancada e nas laterais com 
altura de 1.80m. Nas laterais os guarda-corpos iniciam com 1.80m e 
terminam com 1.10m.  

7) Aquisição, fornecimento e instalação de corrimão central 2”, metálico, com 
altura dupla, instalado no centro da arquibancada, conforme projeto, pintado 
com fundo anticorrosivo e aplicação de pintura esmalte sintético cor amarelo 
de segurança.  

8) Aquisição, fornecimento e instalação de degraus na arquibancada e 
instalação de patamar central de acesso, conforme projeto arquitetônico. Os 
degraus são intermediários no centro da arquibancada e também no acesso a 
cada patamar. Nos degraus de acesso ao patamar construído, instalar 
corrimão duplo de acesso e também guarda-corpo correspondente na 
mureta, no trecho dos patamares e escada, conforme projeto arquitetônico. 

9) Demolição de mureta e confecção de nova mureta, com distância da mureta 
à arquibancada de 1,20m conforme projeto arquitetônico.  

10) Adequar o espaço de acessibilidade com retirada da mureta, nivelamento do 
piso deste espaço acessível, e confecção de nova mureta, conforme 
representado no projeto arquitetônico.  

11) Aquisição, fornecimento e aplicação de pintura de piso cor cinza médio ou 
similar, referência coral ou similar, na arquibancada e nos pisos.  

 
 

a.6) DETALHAMENTO DE EXECUÇÃO 06 
No trecho correspondente à RAMPA-06 e proximidades: 
- retirar vegetação de grama no trecho correspondente onde será construída a 
rampa de acessibilidade, compactar o trecho com uso de compactador de solo tipo 
sapo. 
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- fazer muretas laterais de contenção com utilização de bloco de cimento/concreto 
cheio, utilizar bloco estrutural de cimento 19x19x39 com acabamento aparente e 
pintado, devidamente estruturado.  
- fazer o aterro correspondente do trecho e compactar com uso de compactador de 
solo tipo sapo. 
- aquisição, fornecimento e instalação de concreto liso, 10cm, acabamento 
desempenado, com juntas de dilatação correspondentes, inclinação máxima de 
8,33% conforme NBR 9050/2020 e especificação do projeto.  
- aquisição, fornecimento e instalação de guarda-corpo metálico em ambos os lados, 
conforme detalhamento contido na prancha 05 do projeto arquitetônico, pintado com 
fundo anticorrosivo e aplicação de pintura esmalte sintético cor amarela, padrão do 
CTPM.  
- aquisição, fornecimento e instalação de corrimão duplo, ambos os lados da rampa, 
padrão conforme NBR 9050/2020, pintado com fundo anticorrosivo e aplicação de 
pintura esmalte sintético cor amarelo, padrão do CTPM. 
- aquisição, fornecimento e aplicação de pintura de piso cor cinza médio ou similar, 
referência coral ou similar, no piso da rampa com aplicação em duas demãos. 
 - quanto ao piso existente no entorno da quadra poliesportiva, deverá ser feita a 
demolição e refazer novo piso com - aquisição, fornecimento e instalação de 
concreto liso, 10cm, acabamento desempenado, com juntas de dilatação 
correspondentes e ampliação da largura da calçada para 2,00m conforme projeto 
arquitetônico. 
NOS TRECHOS 01 E 02, CONFORME DETALHAMENTO 06 CONTIDO NA 
PRANCHA 05 DO PROJETO ARQUITETÔNICO: 

1) Retirar vegetação de grama no trecho correspondente, compactar o trecho 
com uso de compactador de solo tipo sapo e fazer aterro se necessário, 
refazendo a compactação. 

2) Aquisição, fornecimento e instalação de concreto liso, 10cm, acabamento 
desempenado, com juntas de dilatação correspondentes (o piso da passarela 
neste trecho deverá ter altura de 10cm em relação ao gramado existente – 
TRECHO 01).  

3) No TRECHO 02, fazer muretas laterais de contenção (de um lado da 
passarela e no prolongamento da mureta já existente), com utilização de 
bloco de cimento/concreto cheio, utilizar bloco estrutural de cimento 
19x19x39 com acabamento rebocado, devidamente estruturado, com 
desaterro no trecho onde se fizer necessária a retirada de terra e vegetação 
(movimentação de terra) e confecção da mureta no trecho, na altura 
aproximada de 35cm, conforme padrão de mureta já existente no trecho 02, 
uma das laterais.  

4) Aquisição, fornecimento e aplicação de pintura de piso cor cinza  médio ou 
similar, referência coral ou similar, no piso da rampa e na mureta.    

 
 

a.7) PINTURA DAS QUADRAS 
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PINTURA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM ÁREA INTERNA DE 

914,81 m²: 
- pintura e demarcação: o piso da quadra poliesportiva descoberta será pintado com 
tinta acrílica para piso (tipo NOVACOR) no tabuleiro, em toda a sua extensão. As 
demarcações serão pintadas com esmalte sintético CORALIT. A pintura será nas 
cores que serão indicadas pela fiscalização, em duas camadas.  
- antecedendo a aplicação da pintura, o piso da quadra deverá ser 
convenientemente limpo de impurezas e retirar toda a sujeira e lixamento do piso. 
Deverá haver o tratamento de trincas e preenchimento de trechos danificados, 
fazendo as devidas correções antes da aplicação da pintura.  
- as muretas laterais deverão ser corrigidas em sua parte inferior, com retirada do 
reboco solto e fazer nova regularização, com o devido isolamento do piso de 
concreto.  
- as atuais captações de drenagem existentes no interior da quadra deverão ser 
mantidas e manutenidas e suas grelhas de captação substituídas, caso estejam 
danificadas.  
- na retirada das estruturas metálicas de basquete existentes, deverá ser realizada a 
correção do piso de concreto, logo após a retirada, devendo as correções serem 
homogêneas e retilíneas, com cortes retos. 
- deverão ser instaladas estruturas novas de basquete, conforme detalhe de projeto, 
com as respectivas tabelas de acrílico com aro flexível e rede (detalhamento na 
prancha 05). 
- As traves metálicas para Futsal serão reaproveitadas as estruturas existentes, as 
quais deverão ser manutenidas, pintadas com tinta esmalte cor branca, duas 
demãos e afixação de rede nova. 
- todas as muretas externas da quadra deverão ser pintadas com tinta acrílica de 
piso, duas demãos, nas duas faces, na cor a ser indicada pela fiscalização (cor 
usual existente no mercado e de linha de fabricação).   
 
 

PINTURA DO PISO DA QUADRA DE VOLEY / PETECA COM ÁREA INTERNA DE 

200,00 m²: 
- pintura e demarcação: o piso da quadra descoberta será pintado com tinta acrílica 
para piso (tipo NOVACOR) no tabuleiro, em toda a sua extensão. As demarcações 
serão pintadas com esmalte sintético CORALIT. A pintura será nas cores que serão 
indicadas pela fiscalização, em duas camadas.  
- antecedendo a aplicação da pintura, o piso da quadra deverá ser 
convenientemente limpo de impurezas e retirar toda a sujeira e lixamento do piso. 
Deverá haver o tratamento de trincas e preenchimento de trechos danificados, 
fazendo as devidas correções antes da aplicação da pintura.  
-  deverão ser instaladas estruturas novas de mastros de rede de vôlei e peteca 
executados com tubo de aço galvanizado, com diâmetro de 3” e rede de nylon 
conforme detalhe do projeto e todos os acessórios, inclusive cabos de aço e 
roldanas.  
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a.8) PASSARELAS / CALÇADAS EXISTENTES 

No interior da área delimitada pela linha de delimitação A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-

L-M-N, conforme representação na prancha 01 e 02, todas as atuais passarelas 

existentes deverão ser remodeladas, com demolição e serem refeitas 

conforme indicação na prancha 02, nas dimensões indicadas. Deverá ser feita 

a aquisição, fornecimento e instalação de concreto liso, 10cm, acabamento 

desempenado, com juntas de dilatação correspondentes, inclinação máxima 

de 8,33% conforme NBR 9050/2020 e especificação do projeto. No entorno das 

mesmas deverão ser confeccionadas as guias de contorno, conforme padrão 

existente, devidamente rebocadas e pintadas.  
  
 

d) Complementação dos projetos e planilhas entre si: 
Os serviços serão executados conforme descrito nos projetos, especificações, 
detalhamentos, planilhas orçamentárias, memorial descritivo e ordens de serviço.  
Fica entendido que os projetos, as especificações, a planilha orçamentária e toda a 

documentação relativa à obra são complementares entre si, de modo que 
qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro, será 
considerado como especificado e válido. 
 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 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 serviços afins.  

 O canteiro de serviço referente aos serviços, para efeito deste Memorial Descritivo, compreende 

todas as instalações provisórias executadas junto à área a ser edificada, com a finalidade de garantir 

condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos, 

direta ou indiretamente na execução do empreendimento, além dos equipamentos e elementos 

necessários à sua execução e identificação. 

 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. 

 Caso a CONTRATADA utilize, como canteiro de serviços, alguma instalação cedida pela 

CONTRATANTE, tal instalação, ao término do serviço, deverá ser entregue limpa, pintada e em 

perfeito estado de conservação à CONTRATANTE. 

 A utilização das instalações físicas existentes na PMMG como: vestiários, refeitórios, depósitos 

de materiais e outras instalações pela empresa contratada poderá ser aceita sendo realizado o 

estorno do recurso no valor de planilha. 
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 A CONTRATADA deverá apresentar a disposição física do canteiro e submetê-lo à aprovação do 

PREPOSTO ADMINISTRATIVO, dentro do prazo legal, após a data de emissão da ordem de serviço, 

anteriormente ao início dos serviços.  

 No canteiro deverão ser mantidos: diário de serviço, projeto executivo completo, edital, contrato, 

planilha, ordem de serviço inicial, cronograma, plano de segurança, anotação de responsabilidade 

técnica (ART), inscrição no INSS, alvará de instalação. 

 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. 

 

1.2 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. 

 Na planilha o valor e área para a construção do Barracão são baseados nos valores da planilha 

do SETOP que usa como padrão as instalações do DEOP (Departamento de Obras Públicas de Minas 

Gerais). 

 Na mobilização do canteiro deverá ser construído barracão de serviço conforme NR18. Os 

barracões deverão seguir as áreas descritas na planilha de contrato, barracão para pessoal, incluindo 

local adequado para almoço, barracão depósito e ferramentaria, barracão instalação sanitária, com 

vestiário, para troca de roupa dos trabalhadores que não residem no local. 

 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. 

 Os padrões e ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefonia deverão ser executadas de 

modo a atender às necessidades da demanda, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das 

concessionárias. Todo material e serviço destinado a instalação dos padrões de água e luz estão 

incluso na planilha. 

  

1.3 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” 
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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. 

 No topo das guias de tábuas, e utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe de topografia 

marcará a projeção dos eixos ou das faces das estruturas a serem implantadas (fundações, pilares, 

cintas etc). Cada eixo será marcado e numerado a tinta em, pelo menos, quatro pontos do gabarito, 

permitindo a sua locação posterior, no interior do local de intervenção, pelo sistema de par ordenado. 

 Para cada ponto deverão ser utilizados 3 pregos, sendo um prego de 1”, cravado quase na sua 

totalidade (deverá manter a cabeça livre), ladeado por dois pregos de 2 1/2”, cravados até a metade. 

 A marcação desses pontos deverá ser feita com cotas acumuladas, a partir dos pregos 

correspondentes ao eixo ou face da primeira estrutura locada, e cravados em lados opostos do 

gabarito. 

 Para a locação das estruturas do terreno, serão estirados fios de arame recozido Nº 18, de 

maneira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na interseção desses fios de 

arame, com a utilização de um prumo de centro, será determinado o ponto desejado, cuja marcação 

no terreno será feita com um piquete de madeira. 

 A locação será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser executada e conferida 

através de equipe de topografia devidamente habilitada. 

 Todo e qualquer engano de cota e/ou alinhamento será de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, ficando a mesma na obrigação de executar as devidas correções mesmo que para 

isso sejam necessárias demolições de serviços já concluídos. 

 Somente a Fiscalização poderá aprovar ou não qualquer modificação proposta pela 

CONTRATADA. 

 Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, assinalado(s) 

o(s) RN'(s) e marcados os pontos característicos através dos aparelhos de precisão (teodolito ou 

nível). 

 O gabarito deverá ser desmanchado somente após a concretagem do primeiro nível do 

empreendimento após autorização da fiscalização. 

 O critério de medição para pagamento da Locação será a área de projeção horizontal da 

edificação. 
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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 demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos 

cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. 

 As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra óptica, água, canalizações de esgoto e de 

escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas. 

 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 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. 

 Os serviços de demolições ou retiradas deverão ser complementados com a remoção 

(transporte do material retirado até o local de armazenamento) e, após, encaminhado ao bota fora 

(aterro). Esse aterro deverá ser devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal com licenciamento 

ambiental para tal operação. 

 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. 

 A PMMG indicará local a CONTRATADA para guarda dos materiais. Este local deverá possuir 

chaves e a mesma deverá ter responsável indicado pela PMMG. 

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

resguardar com recibo de entrega. 

 Faz parte da composição do serviço de “demolição de alvenaria” a retirada de todos os 

materiais/insumos que dela fizerem parte, como equipamento de elétrica e hidráulica (eletrodutos, 

fios, cabos, tubos, conexões, tomadas, etc.). E para reformas, é considerado no serviço de remoção e 
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demolição desses materiais todo o perímetro do ambiente. 

 

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. 
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 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. ELEVAÇÃO E DIVISÓRIAS 

5.1 Rasgos em alvenaria para embutir tubulações 

 Para instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser 

recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte, podendo 

ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade. 

 As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio 

restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. 

  

5.2 Alvenaria de Bloco Cerâmico 

 Os blocos cerâmicos, também denominados tijolos de barro furados serão de procedência 

conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a 

que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão 

apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. 

 Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 15270, 

para tijolos maciços. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural, os tijolos 

serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas. 

 O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, 

umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. 

5.2.1 Processo Executivo 

 As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos 

indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá 

ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serão umedecidos antes 

do assentamento e aplicação das camadas de argamassa. As camadas de argamassa deverão ser 

aplicadas nas juntas na posição horizontal e vertical cobrindo todos os lados os tijolos.  

 A argamassa de assentamento, o chapisco, emboço e reboco das três primeiras fiadas do pano 

de alvenaria deverão receber aditivo impermeabilizante na sua mistura. 

 O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, no 

traço volumétrico 1:2:9, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da 

Fiscalização poderá ser utilizada argamassa pré-misturada. 

 Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado 

chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com adição de adesivo, 

quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização.  
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 Deverá ser prevista o uso de tela galvanizada de fios de 1,65 mm, com malha de 15 x 15 mm. O 

tamanho da tela deve ser proporcional à largura da parede. Mas o comprimento total da tela padrão é 

de 50 cm, ficando com dobra de 10 cm, junto ao pilar e outra de 40 cm assentada na junta horizontal 

entre os blocos. 

 A tela deverá ser fixada na estrutura utilizando finca pinos. Cravar os pinos de aço zincado com 

arruela. Manter a tela sem dobrar, encostada no pilar, até o momento de sua dobra sobre a 

argamassa.  

 A tela será inserida a cada duas fiadas, de forma que fique 10 cm junto ao pilar e 40 cm 

embutida na junta horizontal, entre os blocos. Verificar o detalhe em anexo. 

 A elevação do pano de alvenaria deverá ser executada o mais tarde possível, atendendo 

cronograma de serviços. Caso não seja possível retardar a elevação do pano de alvenaria, o 

travamento, através de encunhamento, deverá ser realizado, no mínimo, após duas semanas do 

assentamento dos tijolos.  

5.2.2 Inspeção pela Contratada  

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas pela 

CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro 

das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto. 

 

5.3 Alvenaria de Blocos de Concreto 

 Os blocos de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem curados, compactos, 

homogêneos e uniformes quanto à textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas, 

ondulações e cavidades. Deverão apresentar arestas vivas e faces planas. As nervuras internas 

deverão ser regulares e com espessura uniforme. Suas características técnicas serão enquadradas 

nas especificações das Normas NBR 6136. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função 

estrutural, os blocos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados na norma. 

 O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, 

lascas e outras condições prejudiciais. 

5.3.1 Processo Executivo 

 As alvenarias de blocos de concreto serão executadas em obediência às dimensões e 

alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos 

serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa.  

 O assentamento dos blocos será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 

volumétrico 1:4, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização, aplicada de modo a preencher 

todas as superfícies de contato. 
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 As amarrações das alvenarias deverão ser executadas de conformidade com as indicações do 

projeto ou Fiscalização. 

 Nas alvenarias de blocos estruturais, deverão ser atendidas as disposições da Norma NBR 

15961 - Execução e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural de Blocos Vazados de Concreto. 

 Nas alvenarias de blocos aparentes, as juntas serão perfeitamente alinhadas e de espessura 

uniforme, levemente rebaixadas com auxílio de gabarito. Não deverão ser utilizados blocos cortados 

na fachada do pano de alvenaria. As vergas e amarrações serão executadas com blocos especiais, a 

fim de manter fachada homogênea. Se não for indicado no projeto, a contratada deverá apresentar 

um plano de assentamento dos blocos para a prévia aprovação da Fiscalização. Os serviços de 

retoques serão cuidadosamente executados, de modo a garantir a perfeita uniformidade da superfície 

da alvenaria.  

 Após o assentamento, as paredes deverão ser limpas, removendo-se os resíduos de 

argamassa. 

5.3.2 Inspeção pela Contratada  

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas pela 

CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro 

das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto. 

 

 

6. ESQUADRIAS 

6.1 Esquadrias de Ferro e Aço 

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

do projeto e planilha, isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis, barras e 

chapas de ferro utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de 

superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência 

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

 A associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, deverá garantir 

uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem aplicadas. Sempre que possível, a 

junção dos elementos das esquadrias será realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos. Todas 

as juntas aparentes serão esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilização for 

estritamente necessária, a disposição dos rebites ou parafusos deverá torná-los tão invisíveis quanto 

possível. 

 As seções dos perfilados das esquadrias serão projetadas e executadas de forma que, após a 

colocação, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furações e ajustes das 

esquadrias serão realizados com a máxima precisão. Os furos para rebites ou parafusos com porcas 
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deverão liberar folgas suficientes para o ajuste das peças de junção, a fim de não serem introduzidos 

esforços não previstos no projeto. Estes furos serão escariados e as asperezas limadas ou 

esmerilhadas. Se executados no canteiro de serviço, serão realizados com brocas ou furadeiras 

mecânicas, vedado a utilização de furador manual (punção). 

 Os perfilados deverão ser perfeitamente esquadriados. Todos os ângulos ou linhas de emenda 

serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e asperezas da solda. As 

superfícies das chapas ou perfis de ferro destinados às esquadrias deverão ser submetidos a um 

tratamento preliminar antioxidante adequado. 

 O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar 

choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco e cobre, ou 

substâncias ácidas ou alcalinas. 

 Toda a estrutura deverá receber proteção antioxidante antes da pintura. 

 A pintura deverá ser realizada com esmalte sintético cor alumínio natural fosco, conforme 

especificação de projeto, referência coral, aplicado com revolver ou pistola de pintura. O intervalo 

entre demãos deverá ser de 8 h. 

 Não se admitirá pontos com falhas, rugosidades, ferrugem. 

 Caso a pintura apresente qualquer tipo de falhas a fiscalização poderá cobrar nova pintura para 

toda a estrutura. 

 Para as intendências será utilizado: Porta em aço chapa 14 e cantoneiras com espessura de 

1/8”, sem emenda, pintada com esmalte sintético acetinado cor cinza platina, conforme detalhe de 

porta padrão para intendência, descrito no programa de necessidades, desenvolvido pela DAL, 

específico para esse ambiente. 

 

6.1.1 Processo Executivo 

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

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

dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de 

contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo 

adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e 

estabilidade do conjunto. As armações não deverão ser torcidas quando aparafusadas aos 

chumbadores ou marcos. 

 Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou 

marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, deverá ser 

utilizado um calafetador ou mastique de composição adequada, que lhe assegure plasticidade 
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permanente. Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas 

e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras. 

 

 

 

6.1.2 Inspeção pela Contratada 

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de 

modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das 

esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente 

o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens. 

 As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a testes 

específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’água sob pressão, de conformidade 

com as especificações de projeto. 

 

7. REVESTIMENTOS 

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

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

 

7.1 Chapisco 

 O substrato precisa ser abundantemente molhado antes de receber o chapisco, para que não 

ocorra absorção, principalmente pelos blocos, da água necessária à cura da argamassa do chapisco. 

 Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. As três 

primeiras fiadas de alvenaria receberá chapisco com aditivo impermeabilizante na mistura da 

argamassa. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço 

volumétrico 1:4, deverão ter espessura máxima de 5 mm. 

 Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, 

vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de 

vigas. 

 A argamassa tem que ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a alvenaria a ser 

revestida. 

 

7.2 Reboco 

 O reboco só poderá ser aplicado 48 horas após a pega completa do emboço, e depois do 

assentamento dos peitoris, contra batentes e marcos.  

 A superfície deverá ser limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. 
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 As três primeiras fiadas de alvenaria receberão reboco com aditivo impermeabilizante na mistura 

da argamassa. 

 O reboco será realizado como revestimento de argamassa única, fabricada com cimento 

Portland, calcário e aditivos (não contendo cal), preparada em estado seco e homogêneo. A 

espessura do revestimento deve ser entre 1,5 cm e 2,5 cm. Acima de 2,5 cm, a aplicação deve ser 

realizada em duas camadas. A argamassa com boa trabalhabilidade é aquela que se mantém coesa 

ao ser transportada, mas não adere à colher de pedreiro ao ser projetada; deixando penetrar a colher 

de pedreiro, porém sem ser fluida; se distribui facilmente e preenche todas as reentrâncias do 

substrato (base); não endurece rapidamente quando aplicada.  

 Inicialmente, é preciso identificar os pontos de maior e menor espessura utilizando esquadro e 

prumo. Depois, assentar, com a mesma argamassa a ser utilizada no revestimento as taliscas de 

cerâmica, de preferência nos pontos de menor espessura. Transferir o plano definido por essas 

taliscas para o restante do ambiente, assentando então as demais. O taliscamento do teto deve ser 

feito com auxílio de nível de mangueira ou nível a laser, considerando uma espessura mínima do 

revestimento de 5 mm, no ponto crítico da laje. Posicionar e chumbar as cantoneiras metálicas para 

acabamento dos cantos vivos em argamassa. Executar as mestras, entre as taliscas verticais e 

aplicar a argamassa de revestimento em chapadas ou com desempenadeira de madeira, espalhando-

a até a espessura necessária e comprimindo-a fortemente com a colher de pedreiro. Aguardar o 

puxamento (momento em que, pressionando os dedos, estes não conseguem penetrar na 

argamassa, permanecendo limpos) para então sarrafear a argamassa com régua de alumínio apoiada 

sobre as mestras, de baixo para cima, recobrindo todas as falhas. Como acabamento, é preciso 

utilizar desempenadeira de madeira e/ou feltrada (ou espuma densa). Para melhorar o acabamento 

dos cantos, utilizar desempenadeiras de canto interno e de quina.  

 Para reboco de fachadas, os andaimes necessários à aplicação da argamassa deverão ser 

montados de forma a não apoiá-los nas paredes (afastados cerca de 20 cm delas).  

 As juntas de trabalho (juntas de dilatação) tem de ser executadas logo após o desempeno da 

superfície. Caso não sejam previstas juntas de dilatação na fachada, a FISCALIZAÇÃO deverá ser 

consultada para avaliação de instalação. As juntas deverão ser marcadas com auxílio do nível de 

mangueira e, em seguida o risco deverá ser realizado com a utilização de um frisador.  

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de 

modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as arestas 

regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, em conformidade com as indicações de projeto. 

 

7.3 Massa Única 

A Massa Única de cada pano de parede somente será iniciada depois de embutidas todas as 

canalizações projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de 
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alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas 

de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de 

dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de 

argamassa, com auxílio de fio de prumo. 

 As três primeiras fiadas de alvenaria receberão emboço com aditivo impermeabilizante na 

mistura da argamassa. 

 Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao 

desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão 

retirados os sarrafos e emboçados os espaços.  

 A argamassa utilizada e a técnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz de 

cumprir as funções tanto do emboço quanto de reboco. Para superfícies internas, a massa única deve 

possuir traço de 1:2:8 ou 1:2:9. É importante lembrar que, por não receber uma camada de reboco, a 

massa única deve ser mais resistente à agentes nocivos que o emboço. 

Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a 

aderência do reboco.  

 A espessura do revestimento deve ser entre 1,5 cm e 2 cm para ambientes internos e entre 3,0 

cm e 4,0 cm para ambientes externos. Acima das espessuras especificadas, a aplicação deve ser 

realizada em duas camadas. 

 

7.3.1 Processo de aplicação da massa única e cuidados 

 Dentre os tipos de misturas das argamassas, a mistura manual deve ser evitada, pois não 

permite uma mistura homogênea da argamassa, sendo assim pode comprometer o desempenho do 

revestimento. Recomenda-se o uso de equipamentos de mistura mecânica, como misturador 

contínuo. É importante seguir a risca a quantidade de água acrescentada na mistura, sempre 

respeitando o traço exigido. 

 A aplicação da massa única procede, em partes, da mesma forma que para o emboço 

convencional; a diferença é que, para fase de execução, por ser uma camada de acabamento, não é 

recomendado o uso de guias ou mestras, somente taliscamento. De acordo com a NBR 7200/98, 

deve-se respeitar a mesma idade do chapisco para aplicação da camada única, ou seja, três dias. 

 As camadas não podem ultrapassar a espessura de 3 cm. Para camadas mais grossas, as 

mesmas são executadas de 3 em 3 cm, de forma que cada uma das camadas é chapada desfazendo 

as conchas. Após terminado o tempo de puxamento, pode-se iniciar a camada seguinte. É importante 

lembrar que quando se fizerem necessárias camadas mais espessas que 6 cm, deve-se fazer uso de 

telas galvanizadas. 

 Deve-se evitar a formação de bolhas e/ou vazios. Para isso, executa-se a primeira camada de 

massa única com as costas da colher do pedreiro, sempre pressionando para expulsar os vazios. 
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Para auxiliar na redução destes vazios, antes da execução do revestimento pode-se aplicar uma tela 

de aço galvanizado eletrossoldado para reforço. 

 Para execução do desempeno, pode-se usar uma desempenadeira de madeira, com feltro em 

seguida. Para se obter um acabamento mais agradável, pode-se utilizar desempenadeira plástica. 

Durante o processo, deverá ser pulverizanda a superfície com água. 

 As juntas de trabalho (juntas de dilatação) tem de ser executadas logo após o desempeno da 

superfície. Caso não sejam previstas juntas de dilatação na fachada a fiscalização deverá ser 

consultada para avaliação de instalação. As juntas deverão ser marcadas com auxílio do nível de 

mangueira e, em seguida o risco deverá ser realizado com a utilização de um frisador.  

 

7.3.2 Cura da Massa Única  

 A cura será de 28 dias para superfícies com acabamento em pintura e 21 dias de idade para 

acabamentos decorativos. Para que a argamassa para camada única obtenha uma boa cura, é 

recomendável que não haja um intervalo superior à 2 horas após a mistura, não podendo também 

adicionar água ou outros produtos. 

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 

que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, não 

se admitindo ondulações ou falhas, em conformidade com as indicações de projeto. 

 

7.4  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; 
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 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 

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. 

 

Materiais 

 Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações 

do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos.  

 

7.4.1 Processo Executivo 

 De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para 

o tipo de pintura a que serão submetidas. 

 

7.5.2 Preparação para pintura em alvenaria (fundo selador) 

 Após a cura da alvenaria, limpe e elimine o pó e aplique o selador acrílico. 

 A aplicação deverá ser com rolo de lã. 

 A aplicação entre demãos deverá aguardar a quantidade de horas entre demãos indicada pelo 

fabricante. 

 A diluição com água deverá ocorrer no percentual indicado pelo fabricante. 
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7.4.2 Emassamento 

 O reboco novo deverá ser lixado e ter o pó totalmente eliminado. Após a cura e secagem por, no 

mínimo, 30 dias, o selador acrílico deverá ser aplicado. Após secagem conforme fabricante. 

 Deverá ser aplicada uma primeira demão, esperar a secagem, por no mínimo 12h, lixar 

adequadamente e aplicar nova demão, retirando todas as irregularidades, nivelando e corrigindo 

imperfeições. Esperar secar por 12 h e lixar novamente. As paredes, teto ou forro deverá estar 

perfeitamente nivelada com duas demãos de emassamento conforme previsto em planilha. Custos 

adicionais referentes a emassamentos não serão pagos. 

 

7.4.3 Pintura em Paredes   

 Antes de receber a pintura, as paredes, onde constar, deverão receber reboco, selador e 

emassamento com massa corrida acrílica.  

 A pintura deverá ser realizada com tinta acrílica, acabamento semi brilho, seguindo projeto 

arquitetônico. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência a marca Coral 

primeira linha, executando no mínimo duas demãos, rendimento por embalagem (lata 18 L) 350 - 380 

m² por demão. Diluição indicada pelo fabricante. 

        Tinta acrílica de alta durabilidade, resistente a intempéries (sol e chuva), acabamento fosco, 

rendimento por embalagem (lata 18 L) de 350 - 380 m² por demão, diluição indicada pelo fabricante, 

em superfícies seladas ou não seladas. Cores: Cor geral das paredes externas, conforme padrão da 

PMMG. Nos volumes arquitetônicos que mereçam destaque, tais como reservatórios de água, pilares 

aparentes, marquises e outros, poderá ser utilizada a cor concreto ou a definir. Os tons das tintas a 

serem utilizadas, deverão seguir como referência (equivalência) os tons  da marca Coral. 

 

7.4.3.1 Inspeção pela Contratada  

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de 

modo a verificar o preparo das superfícies, o nivelamento do reboco. 

 A textura não corrige imperfeições, portanto o reboco deverá ser rigorosamente inspecionado. 

 

7.4.4 Grades e estruturas metálicas.  

Todas as estruturas metálicas deverão receber uma pintura com tinta anticorrosiva e posteriormente 

deverá ser feita a aplicação de tinta esmalte sintético, na cor indicada no projeto.  
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8. PISOS 

Neste memorial estão sendo considerados para a execução do piso as seguintes etapas: 

 Lastro de Concreto Magro resistência mínima fck = 9 Mpa (Quando no piso houver armadura. 

Quando não houver a execução de armadura esta camada deverá ser desconsiderada. A 

critério da fiscalização); 

 Contrapiso ou camada intermediária entre piso e camada de regularização, em concreto 

FCK=15 MPa ; 

 Camada de Regularização com argamassa 1:3; 

 Camada de acabamento  - Revestimento do piso. 

 

8.1 Contrapiso 

 Antes da Camada de Regularização deverá ser executado uma camada de lastro de concreto 

magro, espessura de 9cm, o solo que receberá o lastro deverá estar umedecido e perfeitamente 

compactado. 

 Será executado concreto, misturado na betoneira FCK = 15 MPa. 

 Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações com lastro de concreto. 

 

8.2 Camada de Regularização Desempenada 

 O contrapiso de espessura de 3cm, deve estar devidamente regularizado/alinhado, com aditivo 

impermeabilizante, uniforme e com seu caimento de 2% para os ralos, regularizado e desempenado. 

 Não serão admitidas falhas no caimento para os ralos. 

 Cimento e areia média no traço volumétrico 1:3 

 Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no 

esquadrejamento entre paredes e contra piso. 

 Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com as 

Normas NBR 16697 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas. 

 Depois de executado o contrapiso deverá ser realizado teste com água para verificar ser não 

haverá empoçamento. A água deverá escorrer para os ralos e não apresentar empoçamento em 

nenhum local. 

 À argamassa de contrapiso deverá ter adição de sika 01. 

 

8.2.1 Processo Executivo 
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 Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado um lastro de concreto simples, 

com resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. Essa camada deverá ser 

executada somente após a conclusão dos serviços de instalações embutidas no solo.  

 Sobre o lastro de concreto serão fixadas e niveladas às juntas plásticas, de modo a formar os 

painéis com as dimensões especificadas no projeto. Em seguida será aplicada a camada de 

regularização de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo 

projeto ou Fiscalização. A profundidade das juntas deverá alcançar a camada de base do piso.  Os 

caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser curada, 

mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante os 7 dias 

posteriores à execução. 

 Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o lançamento 

da argamassa.  

 Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com cimento em pó e alisadas 

(queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o acabamento antiderrapante, 

após o desempeno das superfícies, deverá ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou 

saliências que, ao penetrar na massa, formará uma textura quadriculada miúda. 

 O acabamento rústico será obtido somente com o desempeno das superfícies. Se for prevista 

uma cor diferente do cinza típico do cimento, poderá ser adicionado à argamassa de regularização um 

corante adequado, como óxido de ferro e outros, de conformidade com as especificações de projeto. 

 

8.2.2 Inspeção pela Contratada  

 A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito 

alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e 

caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto. 

 

 

8.4 Piso Cimentado 

 Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado um lastro de concreto simples, 

com resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. Essa camada deverá ser 

executada somente após a conclusão dos serviços de instalações embutidas no solo.  

 Sobre o lastro de concreto serão fixadas e niveladas às juntas plásticas ou de madeira, ou juntas 

serradas de modo a formar os painéis com as dimensões especificadas no projeto. A profundidade 

das juntas deverá alcançar a camada de base do piso.  Caso as juntas sejam serradas, os cortes 

deverão ser realizados 20 dias após a concretagem com maquina clipper em quadros de 3,0x3,0m, 

terão uma profundidade de 3mm, em toda sua extensão. As juntas serradas serão calafetadas com 

aplicação mastique à base de poliuretano. 
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 Em seguida será aplicada a camada de regularização de cimento e areia média no traço 

volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A compactação deverá ser 

realizada com compactadores, tipo CM20 ou rolo compactador, juntamente com acompanhamento do 

controle de compactação. Deverão ser tomadas precauções no esquadrejamento entre paredes e 

contra-piso, que deverão formar triedos perfeitos. 

 Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser 

curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante os 7 

dias posteriores à execução. 

 Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o lançamento 

da argamassa (Nata de Concreto Desempenado).  

 Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com cimento em pó e alisadas 

(queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. 

 Com o piso acabado, desempeno mecânico será realizado para retirada das marcas de sarrafo 

e posterior alisamento do concreto utilizando lâmina de concreto para retirada de todos os poros com 

variação de ângulo. O concreto deverá ser polido mecanicamente por pessoas e equipamentos 

especializados. 

 Para piso em concreto o processo é o mesmo sendo acrescentado a lona após o lastro, o 

concreto com FCK 15 Mpa polido mecanicamente (nível zero) na espessura indicada de no mínimo  

8cm. Os furos do piso para colocação das traves, em quadras poliesportivas, devem ser deixados 

com suas devidas tampas. 

 

8.4.1 Inspeção da Contratada  

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Contratada, de modo a 

verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, 

juntas, ralos e caimentos de 0,5% para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as 

indicações do projeto. 

 

9. IMPERMEABILIZAÇÃO  

 

9.1 Argamassa Impermeável 

 Serão utilizados cimento Portland, areia e aditivo impermeabilizante em traço especificado. O 

cimento Portland deverá satisfazer às Normas do INMETRO e será armazenado sobre uma 

plataforma de madeira, em local coberto e seco. 

 A superfície a ser impermeabilizada deverá se apresentar limpa isenta de corpos estranhos, sem 

falhas, pedaços de madeira, pregos ou pontas de ferragens. Todas as irregularidades serão tratadas, 
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de modo a obter uma superfície contínua e regular. Os cantos e arestas deverão ser arredondados e a 

superfície com caimento mínimo adequado, em direção aos coletores. 

 A superfície a ser impermeabilizada receberá um chapisco com cimento e areia no traço 1:3. A 

argamassa impermeável será executada com cimento, areia peneirada e aditivo impermeabilizante no 

traço volumétrico 1:4. A proporção de aditivo/água deverá obedecer às recomendações do fabricante. 

 Após a “pega” do chapisco, será aplicada uma camada de argamassa impermeável, com 

espessura máxima de 1 cm. Será aplicado novo chapisco nas condições descritas, após a “pega”, 

nova demão de argamassa impermeável, com espessura de 2 cm, que será sarrafeada e 

desempenada com ferramenta de madeira, de modo a dar acabamento liso. A cura úmida da 

argamassa será executada no mínimo durante 3 dias. 

 Finalmente, após a cura, toda a superfície receberá colmatagem com aplicação de uma demão 

de tinta primária de imprimação e, em seguida, duas demãos de asfalto oxidado e quente, reforçada 

nos cantos, arestas e em volta dos tubos com véu de fibra de vidro amarelo, de conformidade com o 

projeto. 

9.2 Inspeção pela Contratada  

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas pela 

CONTRATADA, de modo a verificar o preparo das superfícies e a aplicação das camadas de 

argamassa, de conformidade com as especificações de projeto. Após a “cura” da argamassa 

impermeável e antes da colmatagem final, deverá ser executada a prova de água como teste final de 

impermeabilização.  

 Eventuais falhas detectadas deverão ser reparadas na presença da Fiscalização. 

 

 

10. 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 
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