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INTRODUÇÃO 

OBJETIVO 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipos de materiais, 
bem como normas para execução das obras: “Serviços de reforma da 
cobertura do almoxarifado central do SESC  , AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 
2056-B BAIRRO TELEGRAFO.  

Maiores detalhes sobre as reformas podem ser obtidos em consulta ao capítulo 

DA QUALIFICAÇÃOTÉCNICA 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL  

Certidão de Registro e de Regularidade da Licitante, como Pessoa Jurídica 
junto ao CREA que comprove compatibilidade entre a atividade regular da 
empresa e o objeto da licitação. Serão aceitas também as certidões do CREA 
que reunirem as informações requeridas da empresa e dos membros da equipe 
técnica. 

No caso da licitante ter sede em outro Estado e, consequentemente, ser 
inscrita no CREA de origem (e a licitante vier a ser declarada vencedora do 
certame), deverá apresentar, obrigatoriamente (até a data da assinatura do 
respectivo instrumento de contrato), visto junto ao CREA-PA, por força do 
disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em consonância com a 
Resolução n.º 413, de junho de 1997, do CONFEA. 

Declaração de Indicação do Responsável Técnico pelos serviços do objeto da 
licitação, devendo ser obrigatoriamente, o mesmo profissional que consta nos 
documentos de capacidade técnico-profissional; 

No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome da 
empresa licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove que a empresa executou serviços similares ao objeto da 
licitação, compatíveis em qualidade e quantidade. 

Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, atestados de capacidade técnica 
emitidos pela própria licitante. 



          

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

Certidão de Registro de Pessoa Física junto ao CREA do responsável técnico 
indicado pela licitante na Declaração de Indicação do Responsável Técnico 
para a realização do objeto da licitação. 

No caso do responsável técnico ter registro profissional em outro Estado e, 
consequentemente, ser inscrito no CREA de origem (e a licitante vier a ser 
declarada vencedora do certame), deverá apresentar, obrigatoriamente (até a 
data da assinatura do respectivo instrumento de contrato), visto junto ao CREA 
– PA, por força do disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em 
consonância com a Resolução n.º 413, de junho de 1997, do CONFEA. 

No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome 
do Responsável Técnico habilitado pelo CREA, expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 
Técnico (CAT) emitida pelo CREA, que comprove que a empresa executou 
serviços similares ao objeto da licitação, compatíveis em qualidade e 
quantidade. 

Os atestados deverão ser expedidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado para o qual o profissional tenha executado os serviços, impressos em 
papel timbrado do seu emitente, e contendo a identificação do signatário e 
dados do contrato. 

Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, atestados de capacidade técnica 
emitidos pela própria licitante. 

A comprovação de vínculo profissional dar-se-á pela apresentação de cópia: 

Empregado - Carteira profissional - CTPS (dados de identificação e período de 
registro) ou ficha de registro; 

Prestador de Serviço - Contrato de prestação de serviços, com firma 
reconhecida das partes; 

Sócio - Contrato social e alterações ou ata(s) de assembleia(s); 

Diretor - Cópia do Estatuto social da Licitante e ata de eleição devidamente 
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

Profissional a ser contratado - Declaração de Compromisso de Vinculação 
Contratual Futura, caso a empresa se sagre vencedora do processo licitatório. 



          

 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente Memorial Descritivo juntamente com os projetos fará parte 
integrante do contrato, valendo como se nele estivessem transcritos. Os 
serviços contratados serão rigorosamente executados de acordo com as 
normas estabelecidas neste Caderno. 

Para a perfeita execução das obras e serviços referidos neste Memorial 
Descritivo, a Contratada se obriga sob as responsabilidades legais vigentes a 
prestar toda assistência técnica e administrativa necessárias. 

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os 
serviços executados em completa obediência a boa técnica, devendo ainda 
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. 

Em hipótese alguma poderá a Contratada, alegar desconhecimento das 
cláusulas, condições e especificações deste Caderno, bem como das 
exigências expressas nos projetos e normas da ABNT. 

É obrigatória a visita ao local onde serão realizados os serviços durante o 
processo de licitação. Esta visita será agendada previamente pelo Contratante, 
em data e local a serem determinados. 

A contratante pode a qualquer momento solicitar a troca de materiais, caso os 
mesmos não estejam em perfeito estado. 

É de responsabilidade da Contratada, providenciar a elaboração dos detalhes 
construtivos necessários à fabricação e montagem para qualquer material 
empregado na obra. 

INTERPRETAÇÕES DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 

No caso de divergência de interpretação entre documentos fornecidos, será 
obedecida a seguinte ordem de prioridades: 

* Em caso de divergência entre esta especificação e os desenhos fornecidos 
deverá ser consultado o Contratante. 

* Em caso de divergência entre projetos de escalas diferentes, prevalecerão 
sempre os de maior escala. 



          

 

* Em caso de divergência entre projetos de datas diferentes, prevalecerão 
sempre os mais recentes. 

* Em caso de divergência entre cotas e suas dimensões em escala, 
prevalecerão sempre às primeiras. 

CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira 
qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas 
especificações fornecidas. 

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada 
previamente a Fiscalização a respeito de sua utilização. 

A Contratada obriga-se, entretanto a demonstrar a similaridade do material ou 
equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou 
testes de ensaios, de Institutos idôneos e reconhecidos. 

A Contratada como também a Fiscalização, deverá impugnar o recebimento ou 
emprego de todo material que, no ato de sua entrega à obra ou durante a 
verificação que deverá preceder seu emprego, apresentar defeitos e/ou 
características discrepante das especificadas. 

NORMAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

Correrá por conta da Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes na 
execução das obras e serviços contratados, uso de patentes registradas e 
ainda que resultante de caso fortuito ou por qualquer outra causa a destruição 
ou danificação da obra em construção até o recebimento definitivo pelo 
Contratante; bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a 
terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em 
via pública. 

A Execução dos serviços obedecerá rigorosamente a todos os seguintes 
parâmetros: 

a) Desenhos, tabelas de acabamentos, especificações e demais documentos 
integrantes do Projeto. 

b) Requisitos de Normas (NB) e/ou Especificações (EB) Métodos de Ensaios 
(MB) e terminologia (TB) estabelecidos pela ABNT ou formulados por 
laboratórios ou Institutos de Pesquisas tecnológicas Brasileiras. 



          

 

c) Requisitos de normas; especificações; métodos de ensaio e/ou padrões 
estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTM, DIN, outras), 
quando da inexistência de normas ou especificações brasileiras, 
correspondentes para determinados tipos de materiais, serviços ou 
equipamentos. 

d) Recomendações, instruções e especificações de fabricantes de materiais em 
sua aplicação ou na realização de certos tipos de trabalhos e especificações de 
fabricantes de materiais em sua aplicação ou na realização de certos tipos de 
trabalho. 

e) Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou 
Municipal), relativo a materiais, segurança, proteção, instalação do canteiro de 
obras e demais aspectos das construções. 

f) Antes do início da execução de cada serviço, deverão ser verificadas 
(diretamente na obra e sob a responsabilidade da Contratada) as condições 
técnicas e as medidas locais ou posições a que o mesmo se destinar. 

g) Toda imperfeição verificada nos serviços vistoriados, bem como toda 
discrepância dos mesmos em relação a desenhos ou especificações, serão 
prontamente corrigidas antes do prosseguimento dos trabalhos. 

MATERIAIS 

Fornecimento: 

Todo material destinado às obras deverá obrigatoriamente ser novo, sem uso 
anterior. 

As características dos materiais deverão ser rigorosamente verificadas no ato 
de seu recebimento e antes de seu emprego, mediante comparação com as 
respectivas amostras ou protótipos previamente aprovados pelo Contratante. 

Armazenamento: 

Os locais de armazenamento deverão ser previamente designados pela 
Fiscalização, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e 
permanente arrumação. 

Produtos a granel deverão ser armazenados em montes ou pilhas, separados 
por compartimentos ou distância suficientes para impedirem a sua natureza 
e/ou erosão. 



          

 

Será objeto de cuidado especial da parte da Contratada o armazenamento de 
produtos inflamáveis, que deverão ser resguardados do calor intenso, fagulhas, 
brasas e chamas, bem como afastados de outras dependências da obra. 

Deverão ser protegidos os serviços a serem executados contra qualquer 
substância estranha, bem como de choques, vazamentos, respingos, ação de 
calor e frio mudanças bruscas de temperatura, chuvas, ventos e etc. 

Transporte e manuseio: 

O transporte e manuseio obedecerão rigorosamente: 

Ao estipulado nas especificações dos respectivos produtos. 

Às recomendações do fabricante. 

Aos requisitos de Normas e/ou Especificações da ABNT, aplicáveis; idem para 
o caso de normas estrangeiras. 

Durante o transporte e o manuseio, os materiais deverão ser cuidadosamente 
protegidos: De chuvas, calor intenso e umidade. 

Da incidência direta dos raios solares, acidentes de todo o tipo e perigo de 
incêndio. 

Do contato ou mistura com substâncias de outras espécies e com materiais 
abrasivos, corrosivos, ou, de qualquer modo, prejudiciais ou estranhos a sua 
natureza. 

Nas operações com materiais voláteis, em ambientes confinados ou 
precariamente arejados, será obrigatório o uso de dispositivos de proteção 
contra emanações venenosas. Em casos de ventilação natural insuficiente, 
deverá ser obrigatório, sem prejuízo às disposições anteriores, o emprego de 
ventilação forçada. 

Nas operações com materiais corrosivos ou de qualquer modo venenosos ou 
prejudiciais à saúde, deverá ser obrigatório o uso de dispositivos de proteção 
(óculos, luvas etc.). 

OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada registrará nas plantas as modificações efetuadas no decorrer da 
obra, em relação ao inicialmente previsto, de forma a mantê-las atualizadas 
conforme executado (as built). Este material será catalogado e fornecido ao 
Contratante ao final dos serviços, sob a forma de digital. 



          

 

Também poderá a Fiscalização a seu critério exigir a substituição de qualquer 
profissional que esteja prejudicando a execução do Contrato, a critério da 
Fiscalização. 

Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento 
dos serviços, de comum acordo com a Fiscalização, que poderá solicitar o 
aumento do número de empregados para execução dos serviços, caso 
verifique atraso no andamento dos mesmos. 

A vigilância do canteiro de obras e sua segurança será de exclusiva 
competência da Contratada, não cabendo ao Contratante nenhuma 
responsabilidade sob qualquer fato. 

PROJETOS FORNECIDOS 

Construção Civil: 

Plantas Baixas e especificação de materiais. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

A Contratada obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas 
necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser 
observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho 
contidas nas normas do Ministério do Trabalho. 

A Contratada verificará periodicamente as condições de uso dos diversos 
equipamentos e ferramentas, não se admitindo atraso no cumprimento de 
etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento. 

Caso seja necessário o uso de algum equipamento ou ferramenta que não seja 
de propriedade da Contratada, esta será obrigada a sublocá-lo imediatamente, 
visando não se observar atrasos na execução dos serviços. 

Especificação: 

Os equipamentos e ferramentas serão empregados de acordo com as 
necessidades dos serviços. 

Serão previstas a critério da Contratada, as localizações dos equipamentos 
fixos, tais como guinchos, betoneiras, serras circulares e etc. 



          

 

Os equipamentos e ferramentas deverão ser novos, com bom aspecto, e em 
perfeito estado de funcionamento. 

Aplicação: 

Para a execução dos diversos serviços previstos neste Contrato. 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

A Contratada se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção 

individual - “E.P.I.” - necessários à execução dos serviços, sendo fundamental 
que estejam estes em bom estado de conservação. 

Serão observadas as normas brasileiras pertinentes ao assunto, em especial a 

Norma Regulamentadora no. 16 do Ministério do Trabalho (NR-16) 

Fica estabelecido ainda que o Contratante não possa ser responsabilizado por 
qualquer acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra. 

Especificação: 

Serão utilizados todos os equipamentos classificados como “E.P.I.”, tais como 
capacetes plásticos, óculos contra impacto e soldas, luvas de raspa, luvas de 
borracha, protetor auricular, botas, cintos de segurança e uniforme completo, 
além de crachás de identificação, cujo uso será obrigatório. 

Aplicação: 

De acordo com as normas do Ministério do Trabalho e com o nível de proteção 
necessário à execução da obra. 

O não cumprimento desses equipamentos poderá acarretar na imediata 
paralisação da obra e até ruptura do contrato. 

Serão ainda colocadas placas de todas as empresas envolvidas no 
empreendimento, em dimensões e locais compatíveis com as normas e em 
local a ser definido pela Fiscalização. 



          

 

 

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Engenheiro com experiência comprovada em carteira 

1.2. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

 Experiência comprovada em carteira 

2. SERVIÇO PRELIMINARES. 

2.1. ANDAIMES METÁLICOS: 

A Contratada deverá se precaver de possíveis acidentes quando da montagem 
e desmontagem. 

O trânsito nos locais onde os andaimes estiverem montados será evitado na 
medida do possível, a fim de que não se verifique nenhum acidente. 

Nenhum operário poderá permanecer sobre os andaimes sem os 
equipamentos de segurança necessários. 

A Contratada será responsável por quaisquer acidentes provenientes da 
utilização dos andaimes, devendo, portanto tomar as medidas que julgar 
conveniente para que isto não se verifique. 

Especificação: 

A Contratada utilizará andaime metálico tipo fixo montado com elementos de 
2,00m de largura e 1,50m de profundidade. Sendo os mesmos montados e 
desmontados conforme a conveniência dos serviços. 

Aplicação: 

Para execução de serviços de pinturas e revestimentos, e ainda demais 
serviços em que os mesmos sejam necessários.  

 



          

 

3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

3.1. Retirada de telhas metálica sem aproveitamento 

As demolições e retiradas previstas, deverão ser executadas tomando-se os 
devidos cuidados, de forma a se evitarem danos desnecessários à edificação e 
a terceiros, sendo executado dentro da mais perfeita técnica. Será retirada toda 
telha e estruturas. Todos os elementos da estrutura de aço comprometida da 
cobertura serão substituídos. 

3.2. Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) 

A decisão sobre reaproveitamento ou descarte dos materiais retirados será de 
responsabilidade da Contratante, não sendo permitido o descarte e/ou 
reaproveitamento destes materiais pela Contratada sem análise do quadro 
técnico. As calhas pré-moldadas existentes, deverão ser parcialmente 
removidas, conforme detalhado no projeto arquitetônico ou pela fiscalização. 
Todos os materiais deverão ser acondicionados de forma organizada em locais 
indicados pela fiscalização da obra, e quando a fiscalização decidir pelo 
descarte dos mesmos, este serviço será de responsabilidade exclusiva da 
Contratada. A estrutura metálica de cobertura deverá ser reaproveitada nos 
limites máximos de reutilização. Para tanto, para este material, durante a 
retirada e acondicionamento, será dispendido o máximo de cuidado de forma a 
manter a integridade de todas as peças. A retirada de todo material de 
cobertura será realizada de forma sucessiva e/ou concomitante e dependerá do 
cronograma a ser discutido pela contratante e contratada de modo a minimizar 
os prejuízos das atividades desenvolvidas nestes locais, não podendo 
ultrapassar os 1 (um) meses de execução proposto pela contratante. Portanto 
antes da assinatura da ordem de serviço, as partes envolvidas nesta 
contratação, deverá ajustar o cronograma para correto dimensionamento da 
equipe pela contratada. Etapa de Demolições/Retiradas/Remoções foram 
previstos de forma a viabilizar a execução cobertura. 

4. CALHAS 

4.1. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

Calha em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume, nº 24 – chapa de 
#0,65mm ou nº 22 – chapa de #0,80mm de natural, com suportes e bocais. 
Execução Fixar as chapas de aço nas telhas  



          

 

Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos As calhas 
deverão ser fixadas na estrutura metálica de modo firme e estável. As telhas 
deverão transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o 
recolhimento efetivo da água e evitar infiltrações. 

4.2. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Aço galvanizado ou aço galvalume, nº 24 – chapa de #0,65mm ou nº 22 – 
chapa de #0,80mm de natural, com suportes e bocais. Execução Fixar as 
chapas de aço nas telhas.  

Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos deverão ser 
fixadas na estrutura metálica de modo firme e estável. As telhas deverão 
transpassar as calhas em pelo menos 20 cm, de maneira a garantir o 
recolhimento efetivo da água e evitar infiltrações. 

5. RECUPERAÇÃO ESTRUTURA 

5.1. Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) 

Estrutura metálica deverá ser considerando o máximo de reaproveitamento de 
peças da estrutura metálica existente. A execução de estrutura metálica deve 
acontecer logo após o desmonte da primeira parte da estrutura, de modo a não 
atrapalhar as demais etapas envolvidas na execução da obra bem como o 
cronograma físico financeiro. Águas Pluviais e de Drenagem serão elaborados 
no prazo adequado que não comprometa o cronograma físico de execução e 
ficará a critério da Contratada. 

A drenagem das águas pluviais é de responsabilidade da Contratada e constitui 
pré-requisito para execução da drenagem. 

5.2. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020. 

Todas as superfícies metálica, deverão primeiramente ser regularizados, 
robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta em esmalte acetinado da 
marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou similar, em duas demãos, cor e 
tonalidade a ser definida pela Fiscalização do contratante. 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020. 



          

 

Tinta esmalte sintético Premium fosco; 

Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão); 

Lixa em folha para ferro, numero 150; 

Removedor de tinta óleo/ esmalte verniz. 

A pintura de superfícies metálicas será executada com tinta esmalte fosca em 
duas demãos, mediante preparo prévio: limpeza com solventes ou 
desengordurantes, lixamento, aplicação de 01 demão de fundo anticorrosivo. 
Garantir que não tenha nenhum ponto de corrosão na superfície para inicio do 
serviço. O material para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo 
superfície homogênea e de fabricante idôneo.  

6. IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: 

6.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (CALHAS E RUFO). 

A) Manta asfáltica pré-fabricada modificada com polímeros, com as 
características técnicas impressas na manta: 

Classificação, conforme NBR 9952/2007, tipo III-B; Espessura mínima de 3 mm 

destinada a absorver esforços conferindo resistência mecânica à manta; 
Resistência à tração, carga máxima nos sentidos longitudinal e transversal > 
400 N; Alongamento mínimo, carga máxima nos sentidos longitudinal e 
transversal > 30%; Absorção de água < 1,5% (variação em massa); 
Flexibilidade a baixa temperatura de (-)5ºC, classificação tipo B; Resistência ao 
impacto > 4,9 J, na temperatura de 0ºC; Escorrimento mínimo, para 
temperaturas > 95ºC; Estabilidade dimensional < 1%; Flexibilidade após 
envelhecimento acelerado na temperatura de 5ºC, classificação tipo; 
Estanqueidade > 15 m.c.a.; Resistência ao rasgo > 120 N; Acabamento em 
polietileno em ambas as faces, ou uma das faces em areia e outra em 
polietileno. 

Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, para 
a imprimação da superfície onde será fabricação Viapol; ou LW 55, fabricação 
Lwart, ou Neutrol, fabricação Otto Baumgart, ou Protex, fabricação Wolf 
Hacker, ou outro Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 
execução dos serviços: Limpeza da superfície por meio de escova de aço e 
água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de óleos, graxas, 



          

 

desmoldantes, ou partículas soltas, e secagem completa da mesma; Sobre a 
superfície totalmente seca aplicar a solução asfáltica em várias demãos 
conforme recomendações dos fabricantes; Após a secagem completa, alinhar a 
manta asfáltica de acordo com o requadramento da área; Com maçarico 
direcionar a chama de maneira a aquecer simultaneamente a parte inferior da 
manta e a superfície imprimada, com sobreposição mínima de 10 cm entre 
duas mantas para garantir a perfeita aderência.  

7. COBERTURA: 

7.1. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 
30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

Telha de alumínio com isolamento termoacústico em espuma rígida de 
poliuretano (pu) injetado, e = 30 mm, densidade 35 kg/m3, com duas faces 
trapezoidais (não inclui acessórios de fixação); Haste reta para gancho de ferro 
galvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para fixação de telha metálica, incluindo 
porca e arruelas de vedação, para fixação em madeira. Esse insumo pode ser 
substituído por gancho tipo “L” em aço galvanizado com rosca, 5/16” x 350mm. 
No caso das telhas serem fixadas em perfis metálicos, poderá ser utilizado 
parafuso autoperfurante; Considerou-se inclinação do telhado de 15% 
Execução: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 
dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas 
deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à 
estrutura; Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 
terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 
escorregamento; Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem 
ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de 
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 
terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no 
projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;  

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na 
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral 
para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no 
sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a 
sotavento); Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da 
telha, utilizando gancho em ferro galvanizado Ø ¼” ou haste de alumínio Ø 
5/16”; Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a 
telha metálica; As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário 
aos ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem 
peças a sotavento. 



          

 

8. INSTALAÇÃO HIDRÁULICO 

8.1. ESGOTO-TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 
100mm AGUA PLUVIAL 

Toda a rede será em PVC, nas bitolas de 100 mm conforme normas. A rede 
deverá ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e compatível 
com cada diâmetro do tubo empregado. 

9. LIMPEZA FINAL: 

9.1. Limpeza geral e entrega da obra 

DESCRIÇÃO  

Limpeza permanente da obra, incluindo remoção de entulho, lavagem e 
remoção de detritos.  

RECOMENDAÇÕES  

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO  

Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais 
objetos. Lavar com água e detergente as superfícies laváveis. O serviço de 
limpeza será aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira, entulho e 
detritos em grau satisfatório para um bom ambiente de trabalho na obra. 


