
Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

CI Nº 127/2022/PLANEJAMENTO
Aquidauana-MS, 11 de fevereiro de 2022.

Ao Senhor
Ernandes Peixoto de Miranda
Secretário Municipal de Finanças
Assunto: Solicitação de contratação de empresa para serviços de “Construção de residências
populares padrão 01” No município de Aquidauana-MS.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos de vossa senhoria a contratação de empresa
para construção de residências populares padrão 01 No município de Aquidauana-MS.

JUSTIFICATIVA:
Trata-se da construção de 6 residências populares no Município de Aquidauana — MS, afim de atender a
necessidade de famílias em situação vulnerável, levando em consideração a responsabilidade do

município em proporcionar dignidade para pessoas de extrema carência, outrossim, segundo a

Constituição federal o Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a

cidadania e a dignidade de pessoas, dentre outros. (Art. 1º, |, Il e III CF/88).
O Município de Aquidauana possui diversas famílias (mães com 3 a-4 filhos), principalmente da etnia
indígena Terena morando em situação precária, residências construídas sem acompanhamento de
profissional técnico da engenharia, cito: barracos de lona improvisados, tentativas de elevação de
paredes em alvenaria sem as devidas estruturas de sustentação (vigas e pilares), de fácil destruição
durante vendaval e chuvas intensas, eventos adversos comuns na região de Aquidauana.
As famílias que serão beneficiadas receberam acompanhamento da Assistente Social, que emitiu

parecer em relatório da situação vulnerável.
São famílias alojadas em diversos bairros da cidade e em aldeias indígenas.
As casas populares poderão ser construídas no próprio lote do beneficiário, desde que comprove ser
proprietário em matricula, todavia, caso o beneficiário não possuir lote, a residência poderá ser
construída no loteamento municipal, uma vez que há lei autorizativa de doação dos mesmos.
Especificando as condiçõese os critérios da referida doação.
Dado ao valor, optou-se pela modalidade Tomada de Preço.
Vigência do Contrato para 12 (doze) Meses.

FONTE DOS RECURSOS:
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FONTE DOS RECURSOS:
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Função: 16 - Subfunção - 482 - Programa - 0224
Projeto/Atividade: 1.047- Construção de casas populares
Natureza de despesa:- 4.4.90.51.00.00.00.00 obras e instalações
LOCAL DE ENTREGA: Bairrose aldeias Indígenas de Aquidauana - MS, de acordo com o projeto executi
PRAZO DE ENTREGA: Em até 365 dias de acordo com cronograma físico financeiro.
PRAZO DE PAGAMENTO: De acordo com o cronograma de execução.
FISCAL DO CONTRATO: Thiago Ferreira Ifran - Engenheiro Civil - CREA/MS 64326.
GESTOR DO CONTRATO:RonaldoÂngelo de Almeida - Secretário de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas. ?

mto219220
Nos” 'aa



Estado de Mato Grosso do Sul= Prefeitura Municipal de Aquidauana

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

MEMORIAL DESCRITIVO
DA RESIDÊNCIA POPULAR

PADRÃO01
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem por finalidade
descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados na reforma

da Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro.

A empreiteira ao apresentar o preço para esta construção, concorda que não

teve dúvida alguma quanto à interpretação dos detalhes construtivos e das

recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente que as
especificações prevalecem sobre qualquer desenho.

* DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materials a serem empregados na obra deverão ser

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a

seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios
da boa técnica, devendoainda satisfazer rigorosamente as normas técnicas.

Competirá à empreiteira fornece toda as ferramentas, instalações provisórias,
maquinarias e aparelhamento adequado a mais perfeito execução dos serviços
contratados. Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de
linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material

equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores

esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

A empreiteira deverá manter em seu quadro de funcionários, pelo menos um

Técnico em Segurança do Trabalho (ou Engenheiro de Segurança do Trabalho,

quando for o caso) presente na obra em todo o tempo em que esta estiver em
atividade. Este deverá emitir os laudos e documentações necessárias para garantir a
responsabilidade quanto à segurança dos trabalhadores da obra, ficando também
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responsável por todos que adentrarem na obra, seja para entrega de material ou
qualquer outro fim.

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

A Contratada deverá propiciar aos seus funcionários atuantes em serviços
relacionados ao objeto da Licitação o atendimento das medidas preventivas de

Segurança do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspensão dos

serviços pela Fiscalização, durante o prazo de execução, em caso de não

cumprimento dessas medidas.

4 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

A Empresa executora deverá manter profissional Engenheiro Civil ou

Arquiteto, Responsável Técnico pela execução da obra, em permanente
acompanhamento da mesma. Para o início da obra deverá ser providenciado:

- ART de execução, vinculada a Artes de projeto;

- Diário de obra, com a anotação diária dos serviços executados;

5 REMOÇÕES / CARGAS E DESCARGAS

Durante todo o decorrer da obra, não poderá haver entulhos empilhados em
local algum da obra. Devendo a empresa se responsabilizar pela locação de
caçambas com a finalidade de sempre manter a obra limpa.

No transporte de materiais, é proibido a circulação ou permanência de

pessoas sob áreas de movimentação de carga sendo, a mesma, isolada e
sinalizada. Todas a manobras deve ser realizado pelo profissional qualificado e por
meio de código de sinais convencionados.
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Deve ser tomadas precauções especiais quando da movimentação de

máquinas e equipamentos próximos a redes elétricas.

Levantamento manual ou semi-mecanizado de cargas deve ser executados
de forma que os esforços físicos realizado pelo trabalhador seja compatível com sua
capacidade de força, conforme a norma regulamentadora 17 (NR 17 -

ERGONOMIA), do ministério do trabalho.

6 MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÕES

AA execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nesta
especificação, todas as prescrições da NBR 6122. As escavações serão todas
realizadas em material de 1º categoria. Entende-se como material de 1º categoria
todo o depósito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes
Ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos,
formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas de
mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho.

Reaterro compactado mecanicamente Trata-se de serviço relacionado ao
Reaterro de cavas executadas conforme itens de escavação de valas. O Reaterro,
no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser executado
manualmente. Nos demais casos é obrigatório executar o Reaterro compactado
mecanicamente. Não deverá ser executado Reaterro com solo contendo material
orgânico

Nivelamento e Compactação do Terreno Consiste no nivelamento e
compactação de todo o terreno que sofrerá intervenção, a fim de deixar a base
pronta para os serviços a serem posteriormente executados. O nivelamento se dará,

Rua Luiz da Costa Gomes, 711 + CEP 79200-000 + Aquidauana - MS

Emait planejamento aquidauana& hotmail.com planejamento & aquidauana.ms.gov.br
3240-1438/1436



som Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Aquidauana

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

sempre que possível, com o próprio material retirado durante as escavações que se
fizerem necessárias durante a obra.

Fr ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Os serviços em fundação e estrutura de concreto armado serão executados
em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão
ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre
outras:

* NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

* NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto
armado;

* NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificação;

* NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilíndricos;

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

* NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios

As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais
deverão obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças em suas
posições, a não ser com autorização do Responsável Técnico pela obra. Deverá ser
verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos. Quando da execução
de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um rigoroso controle

para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas de concretagem
pré-determinadas, sem brocas ou manchas.
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É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como
O uso de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade

de coloração do concreto aparente. À variação na precisão das dimensões deverá

ser de no máximo 5,0mm (cinco milímetros)

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão
verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do

concreto.

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos
recomendados:

+ faces laterais: 3 dias;

e faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e

convenientemente espaçados;

*+ faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

AA armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se
para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão

ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de

argamassa.

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto,

antes do lançamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão

passar por um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão,
defeitos, entre outros.
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As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.
As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com
nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no
período entre a colocação da fôrma e o lançamento do concreto. Antes do

lançamento do concreto, esta nata deverá ser removida.

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as
tubulações e outros elementos exigidos pelos demais projetos. A cura do concreto
deverá ser efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a concretagem.

Não deverá ser utilizado concreto remisturado.

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de
modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão. Os

equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as
posições e os tamanhos das peças a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto
estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona
de tração das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto
entre outros, serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela
soldada própria para este tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas
de tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola epóxi ou chumbador.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a
aplicação deverá iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado

imediatamente após o fim da pega continuará por período mínimo de 7 dias.
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Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente
molhada de pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá

no mínimo 5,0cm de espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor dágua, a

temperatura será mantida entre 38 e 66ºC, pelo período de aproximadamente 72
horas.

+ Admitem-se os seguintes tipos de cura:

* Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;

*+ Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

* Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

* Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre

superfícies expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a
subsequente retração térmica;

«+ Películas de cura química.

8—IMPERMEABILIZAÇÃO

Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção (tanto em
concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, ásperas
e desempenadas.

Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma demão de penetração
(bem diluída) e duas de cobertura, após a completa secagem da anterior.
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Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da fiscalização,
deverão ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento,
descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

9—ALVENARIADE VEDAÇÃO, ARGAMASSA DE REVESTIMENTO E

CERÂMICA

Equipamento de esquadros, fio de prumo, nível bolha, colher e linha de

pedreiros, broxa, régua de alumínio, desempenadeira, nível de mangueira, gabarito
de junta, devem ser rigorosa e criteriosamente utilizados e aplicados pela
Empreiteira.

Todos as alvenaria deverão ser executadas com tijolos de fabricação
mecânica de 1º qualidade, ou seja, não poderá apresentar trincaduras ou outros
defeitos que possam comprometer sua resistência e durabilidade, e obedecerão a
norma NBR 15270.

O revestimento deve ser procedido com o uso de talisca e guias mestras
verticais, garantindo o alinhamento e a regularização do revestimento.

O traço da argamassa deverá ser medido em volume, utilizando-se
recipientes de forma geométrica regular, sem deformações. Os materiais e
quantidades (traços) serão indicados de acordo com a finalidade de emprego de

argamassa.

A superfície comprometida antes de qualquer revestimento receberá um

chapisco constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3,

lançando a colher, com força suficiente a permitir a perfeita aderência ao substrato
em camada homogênea e áspera, e de modo a recobrir toda a superfície a ser
revestida.
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A argamassa deverá ser preparada manualmente, o que deverá ser feita

cuidadosamente em estrados limpos e estanques.

Deverão ser preparadas quantidades de argamassa na medida das
necessidades dos serviços a executar diariamente, de maneira a evitar a pega e
endurecimento antes da sua aplicação.

Serão rejeitados e terão seus empregos vedados, as argamassa que
apresentarem vestígios de pega ou endurecimento, não sendo permitido tornar e

amassá-las, e, consequência, reutilizá-las.

As argamassa retiradas ou caídas da alvenaria ou revestimento não poderá

ser novamente usada.

Após a aplicação da massa, que deverá, em princípio, ser feita a colher, a

superfície será regularizada com régua de alumínio e acabada com desempoladeira.

(Os emboços serão comprimidos fortemente contra a superfícies, ficando com

paramentos ásperos ou entrecortados por sulcos.

As cerâmicas serão aplicadas após completa pega e endurecimento do

emboço.

As superfícies revestidas, dadas como prontas, deverão apresentar
paramentos planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados as
arestas e cantos perfeitamente alinhados e em concordância perfeitas isentas de

rachaduras, falhas, depressões quaisquer outros defeitos, ou deformações, não

sendo aceitas ondulações, depressões ou saliências superiores a 1 milímetros.

O revestimento com peças cerâmicas em paredes deverá ser de primeira
qualidade, material tipo A, devendo conter as mesmas características (cor, dimensão

e formato) das peças existentes no respectivo local, perfeitamente esquadrejados e
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isentos de fissuras, trincaduras, falhas e defeitos de fabricação, obedecendo as
especificações da ABNT.

O revestimento cerâmico deverá ser executado no sentido ascendentes,
partindo do nível do piso até altura determinada em projeto, e partindo do vão

abertos e das esquadrias para os cantos da paredes.

O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas após seu

preparo, sendo vedado a nova adição de água ou de outros produtos. O emprego da

argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa
camada uniforme, de 3 a 4 mm, sobre o emboço. Com o lado denteado da

desempenadeira de aço, forma-se cordões que possibilitarão o nivelamento das
cerâmicas. Após o tempo técnico necessário, executa-se o rejuntamento,

empregando-se argamassa para rejuntamento.

Com um pano úmido retira-se o excesso da pasta, concluindo-se a limpeza
com um pano seco. Não serão admitidos emendas ou rachaduras.

O recorte das peças deverá ser feito cuidadosamente de modo evitar fissuras,
trincaduras ou irregularidades na superfície da mesma, devendo as partes cortadas
ficarem voltadas para o canto das paredes.

Decorridos três dias após o termino do serviço, será verificado a perfeição da
colocação, percutindo-se as peças e substituindo-se àquelas que denotem pouca
aderência.

As peças deverão apresentar-se destorcidas e niveladas, devendo ser
rejeitadas as que apresentarem trincaduras oriundas do assentamentos ou corte,
bem como as que apresentarem trincaduras oriundas do assentamento ou corte,
bem como as queforem irregularmente aparadas ou apresentarem emendas.
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A superfície deverá apresentar paramentos perfeitamente planos, aprumados,
alinhados e nivelados, arestas vivas, concordâncias certas, superfície planas, sem
falhas.

As peças cerâmicas deverão ser assentadas por profissionais especializados
a serem executados de acordo com a normas de execução e segurança do trabalho.

Todo e qualquer trabalho neste projeto básico deverá atender exigências das
normas regulamentadoras a segurança do trabalho.

Para a execução do revestimento em granilite, o contrapiso/emboço deverá

estar em perfeitas condições (lavado), com superfície rugosa. Os perfis plásticos
devem-se posicionar nivelado e aprumado no acabamento do piso/parede. Os

revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,20x1,20 m, e não

ultrapasse 1,50x1,50 m no máximo, limitados por juntas de plásticos. As juntas
devem ser fixadas com uma camadafina de argamassa de cimento branco e areia
(4:1). Prepare a massa com cimento branco, areia, agua e os agregados do granilite,

de acordo com as instruções do fabricante. A argamassa de granilite será sarrafeada
com a régua de alumínio. Após, lançar o agregado puro do granilite por cima da

massa aplicada anteriormente. Use um rolete (que pode ser feito com um cano de
PVC preenchido com concreto) para compactar os agregados na massa. Usar uma
desempenadeira metálica para alisar a superfície. A recomendação é fazer a cura
em 48 horas ou mais, antes do polimento.

Junta plástica de dilatação para pisos, cor cinza, 17x3 mm

Para fazer o polimento grosso, usar a máquina politriz com esmeril de grãos
36 e 60. Em seguida, iniciar o processo de estucamento, com o uso do esmeril grão
120 em que se espalha cimento branco puro e agua, formando uma nata, para
calafetar os poros do piso.
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Após 3 ou 4 dias fazer o acabamento usando a máquina para tirar o excesso
de cimento e dar acabamento liso. O acabamento final pode ser feito com cera à

base de petróleo ou duas demão de resina acrílica, isto já com a superfície seca.

10 PINTURA

7.1 Pintura das Paredes

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de

sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções
especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas

sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.
Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre
demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas

adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
superfícies não destinadas à pintura.

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e
aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem
escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico
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As paredes internas serão emassadas com massa acrílica, seladas com
líquido preparador de superfícies e pintadas com tinta látex acrílico com acabamento
fosco.

7.2 Pintura de Portas e Janelas

As ferragens deverão ser lixadas, limpas e as peças que estiverem

comprometidas com ferrugens, deverão ser recuperadas, só então será aplicado
tinta esmalte sintético para alumínio em duas demãose os vidros deverão ser limpos

antes quea tinta seque.

Referências conforme a indicação:

Tinta esmalte sintético acetinado Suvinil ou similar, cor a escolher.

1 COBERTURA

As telhas deverão ser de fibrocimento, com inclinação de 15%, conforme o

detalhamento do projeto. Só poderão ser aplicados telhas e acessórios de
fabricantes que tenham o certificado de qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado
do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, no que couber.

Os serviços a serem executados, bem como, os materiais empregados nas
obras deverão obedecer às normas pertinentes da A.B.N.T — NR-18 - SECÇÃO
18.18 — (SERVIÇOS EM TELHADOS).

Será obedecido rigorosamente às prescrições do fabricante no que diz

respeito aos cuidados com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres,

recobrimentos laterais, longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais
acessórios conforme recomendações do fabricante. Deverão ser obedecidas as
indicações do fabricante no que diz respeito aos cuidados a serem tomados durante
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Oo manuseio, transporte das peças até sua colocação, sentido de montagem, corte de
cantos, furação, fixação, vão livre máximo, etc.

12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os

tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação
prévia dos limites de corte. As tubulações embutidas serão fixadas pelo enchimento

do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia traço 1:4.

As instalações hidráulicas deverão ser executadas conforme detalhe

isométrico do projeto, respeitando as especificações técnicas e construtivas para o

material utilizado, garantindo o perfeito funcionamento, estanqueidade e
funcionalidade. As posições e cotas dos pontos de consumo deverão ser as mesmas
previstas no projeto e não será tolerado um desvio maior que 2 cm.

Para a execução das juntas soldadas de canalização de PVC rígido dever-se-

* Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das
superfícies a serem soldadas com auxílio de lixa apropriada

* Limparas superfícies lixadas com solução apropriada
+ Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com

a própria bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas
* Encaixaras extremidades e remover o excesso de adesivo.
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13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As tubulações aparentes serão sempre fixadas na alvenaria por meio de

braçadeiras ou suportes,

As tubulações enterradas serão assentadas de acordo com o alinhamento,

elevação e com cobertura tal que não ocorra a sua deformação, quando sujeita às
solicitações oriundas do peso da terra de cobertura e do trânsito de pessoas, animais
e equipamentos que porventura existam no local. As tubulações enterradas poderão

ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e

qualidade do terreno o permitam.

Deverão ser executadas conforme detalhado no projeto, respeitando-se as
especificações técnicas e construtivas do material utilizado, bem como os dispositivos
necessários para o afastamento dos dejetos e águas servidas para a fossa séptica e
sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento.

Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-
Sse-á:

* Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem
encaixadas, com auxílio de estopa comum;

* Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

* Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel;
* Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar

aproximadamente 1 cm.
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14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A execução das instalações elétricas obedecerá rigorosamente às normas
brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): NBR 5410.

A execução da instalações elétricas obedecerá a melhor técnica para que
venha preencher satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência e
durabilidade, as disposições específicas e as orientações do fiscal do contrato.

A execução da instalações elétricas só poderá ser feita por profissionais
devidamente habilitados e especializados e capacitados e de acordo com a boa
técnica, fato que não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por algum
problema no funcionamento das mesma.

Sempre que solicitado pelo fiscal do contrato, a CONTRATADA, fornece
amostra do material que será empregado, como também ensaios de resistências,
isolamento e condutibildade, assim como outros esclarecimentos que forem
pedidos.

Todos os materiais utilizados serão de boa qualidade, aptos ao fim a que se
destinam, podendoo fiscal do contrato rejeitar aqueles que não sejam considerados
satisfatório.

15 LIMPEZA

Será removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos.
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Todas as pavimentações, revestimentos, azulejos, aparelhos, sanitários etc.,
serão limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não danificar

outras partes da reforma por este serviço de limpeza.

Serão removidos todos os tipos de detritos ou salpicos de argamassa
endurecidas da superfície.

Todas as manchas e salpicos de tintas serão cuidadosamente removidos e os
metais e ferragens serão entregues sem vestígios de tinta e arranhões.

Durante todo decorrer da reforma, assim como, no seu final, é de

responsabilidade e custo exclusivos da CONTRATADA, e sem nenhum ônus para
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA, a reforma, a conservação e a
limpeza periódica, a remoção dos entulhos que venham a acumular no canteiro de
obra, a limpeza de manchas, salpicos de argamassa, resíduos de tintas, etc. em
todas as áreas de trabalho.

O recebimento definitivo só se dará após sanadas todas as falhas apontadas
pela FISCALIZAÇÃO.

16 RECEBIMENTO DA OBRA

Antes da entrega da obra, deverá ser feita a limpeza e lavagem geral de todos
os ambientes, devendo os mesmosficarem livres de qualquer resíduos de serviços.

AA obra deverá ser entregue aofiscal do contrato em perfeitas condições do
acabamento, de limpeza interna, limpeza externa, e de funcionamento, somente
sendo considerada finda quando o fiscal do contrato, após testar e aprovar a
obra/serviço, emitir parecer, por escrito.

A contratada deverá retirar e remover, exclusivamente às suas expensas,
todo entulho e resto de material de construção, propiciar a limpeza e obra concluída.
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AA qualidade e eficiência dos materiais, trabalhos e instalações ao encargo da
CONTRATADA serão, como condição prévia e indispensável para o recebimento
dos serviços, submetidos a verificações, ensaios, provas e teste de laboratório, para
tal fim aconselhável pelas normas técnicas, ficando, todos os custo que possam
advir destes, sob a responsabilidade da CONTRATADA.

No caso de ser constatadas quaisquer imperfeições, falhas, erros, etc., por
ocasião do recebimento da obra, ora denominado de vícios construtivos, a
CONTRATADA deverá corrigi-las, correndo por conta exclusiva da mesma todo o

ônus decorrente para a devida correção. A obra será recebida e aceita somente
quando estiver concluída e verificado pelo fiscal do contrato o fiel cumprimento do

projeto, especificações e normas de serviços.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tanto a CONTRATADA quanto os profissionais por elas indicadas são
responsáveis civilmente pela solidez e segurança da obra, além de responsabilidade
ético-profissional pela execução do contrato.

AA planilha orçamentária é parte integrante deste projeto.

Engenheiro Civil
REA MS 64326,preRRRIINCAL DE AQUNIASÀ

THIAGO FERREIRA IFRAN

Engenheiro Civil

e CREA 64326/MS

Aquidauana, 18 de janeiro de 2022
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