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Objeto:Construção da Academia da Saúde 
Proprietário: Prefeitura Municipal do Cacimba de Dentro 
Endereço: Rua Manoel Belo, S/N  - Distrito Logradouro 

C i d a d e :  C a c i m b a  d e  D e n t r o  

E s t a d o :  P a r a í b a  
 
 

INTRODUÇÃO 

Este documento técnico tem por objetivo conhecer os serviços necessários para a 
execução do SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE, com base no projeto 
em anexo, bem como demonstrar os seus quantitativos. 

Informações Gerais 

  O presente trabalho trata de um projeto de construção de uma Academia da Saúde, 
situada num terreno com área de 643,30 m², localizada na Rua Manoel Belo, Distrito Logradouro, 
Município de Cacimba de Dentro. 
 

MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO 

 

A Intervenção 

Localizada no local acima citado, a construção da Academia da Saúde terá como principais 

objetivos: ser um local com um espaço para lazer e prática de atividades físicas para toda 

população do município, em especial para os jovens e idosos, além de oferecer mobilidade para 

P.N.E. (Portadores de necessidades especiais).             

A obra será executada da seguinte forma: haverá inicialmente a limpeza de todo o terreno 

com raspagem superficial e todos os serviços necessários para o seu uso, devidamente nivelado e 

regularizado, ou seja, escavações (corte), espalhamento, aterro compactado e regularização de 

superfície. Em seguida, será feita a locação de toda a área através de piquetes de madeira. 

Depois será feito todo movimento de terra (escavação de valas, bota-fora e aterro) e 

definição do layout, através da demarcação de guias de meio-fio, alvenarias, canteiros, bancos, 

equipamentos e rampas de acessibilidade, conforme projeto arquitetônico e complementares em 

anexo. A fundação do tipo rasa deverá contemplar pedra argamassada, embasamento e cinta de 

amarração conforme detalhe em anexo. Quando da execução da alvenaria de elevação, o 

revestimento de chapisco e massa única deverá ser previsto nas áreas indicadas, sendo este último 

não aplicado nas áreas internas acima do forro de gesso. Daí será colocado todo piso da praça, em 
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piso intertravado de concreto com blocos retangulares de 20x10cm, serão também executadas as 

rampas de acessibilidade conforme projeto em anexo e em atendimento a NBR-9050/15, como 

também os bancos. 

Em seguida, será realizada toda a pintura necessária nos meio fios, alvenarias, bancos e 

em qualquer peça prevista, além de executado o serviço de arborização através de plantio de 

grama, arbustos e árvores típicas da região. Por último serão instalados todos os equipamentos de 

ginástica previstos, as lixeiras etc. 

Os equipamentos a serem implantados na praça têm como principal concepção o custo 

benefício sendo todos em materiais de fácil manutenção.  

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

É obrigação da Empresa contratada, a execução de todas as obras ou serviços descritos,ou 

mencionados neste Termo de Referência, ou constante no projeto ou planilha, fornecendo para 

tanto, toda mão de obra e equipamentos necessários. São de responsabilidade da contratada: 

a) O cumprimento das prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Previdência Social e 

Seguro de Acidentes do Trabalho; 

b) O pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que vierem a incidir sobre 

a execução da obra ou serviços; 

c) Será responsável pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de 

execução, comprometendo-se a removê-lo, desde que provenham da má execução do 

serviço, sem ônus para a Prefeitura; 

d) Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade; 

e) Aprovação dos projetos e devidas licenças através dos órgãos competentes; 

f) Fornecer os projetos complementares; 

g) Manter todos os projetos em local visível no canteiro de obras. 

Para qualquer serviço mal executado, a fiscalização terá o direito de modificar, mandar 

refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem corno a extensão do 

prazo para conclusão da obra. 
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FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização será efetuada pela Prefeitura, através da Divisão de Acompanhamento de 

Obras, a qual exercerá o controle e a fiscalização da execução da obra em suas diversas fases, e 

decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção. As anotações necessárias, bem como a 

discriminação de todos os eventos ocorridos na obra, serão obrigatoriamente registrados no livro 

Diário de Obra, entre elas: 

a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) As modificações efetuadas no decorrer da obra; 

c) As consultas à fiscalização; 

d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-físico 

financeiro aprovado; 

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

f) As respostas às interpelações da fiscalização; 

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro. 

A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa 

contratada quanto à perfeita execução do trabalho. 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 

A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à 

proteção dos trabalhadores, observando as leis em vigor. O uso de equipamentos de segurança 

como botas, capacetes, etc., será obrigatório.  

 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Caberá ao construtor o planejamento administrativo e técnico, devendo submetê-lo, 

entretanto, a aprovação prévia da fiscalização. 

 A obra de construção da praça será executada de acordo com o Projeto Arquitetônico, 

especificações técnicas e planilha orçamentária. 

 Em caso de omissão das especificações prevalecerá o disposto no Projeto Arquitetônico. 

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser alterados durante a 

execução da obra, mediante prévio entendimento entre a contratada e a contratante, 

entendimento este cujas conclusões deverão ser expressas por escrito. 
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 Os Projetos deverão ser registrados junto aos órgãos competentes à custa da contratada, 

que deverá arcar com os serviços, despachos, taxas e emolumentos que se fizerem 

necessários. 

 As empresas participantes do processo licitatório deverão ter ciência da localização da obra 

e fazer visita prévia ao local. 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placas da Obra  

Será colocada uma placa alusiva à obra com dimensões 3,00m x 1,80m 

(comprimento x altura), a placa deverá ser em chapa de aço galvanizado fixada em linhas 

de madeira. A placa deverá estar de acordo com o programa de financiamento e o 

Ministério em questão.  

 

1.2 Limpeza do terreno 

 A limpeza e preparo do terreno ficará a cargo da Empreiteira contratada, com emprego de 

todo maquinário necessário e suficiente, e remoção do entulho resultante desta limpeza. Caso 

não necessite de maquinário, poderá ser precedida apenas uma limpeza manual do terreno. 

 

1.3 Locação convencional de obra 

Ficará sob responsabilidade direta da Empreiteira a locação da obra, que deverá ser 

executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e o de 

implantação, quanto a níveis e cotas estabelecidas neles. 

Além das plantas acima citadas, será relevante o atendimento ao projeto de fundações, 

para execução do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tábuas niveladas, 

fixadas para resistir à tensão dos fios sem oscilação e sem movimento. A locação será por eixos de 

pilares. Caso necessário, deve-se sempre utilizar aparelhos topográficos de maior precisão para 

implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas. 

A ocorrência de erro na locação da obra implicará à Empreiteira a obrigação de proceder, 

por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificações, demolições e 

reposições que assim se fizerem necessárias, sob aprovação, ou não, do proprietário.  

A Empreiteira deverá solicitar, junto ao proprietário, a demarcação do lote. Caso exista 

alguma divergência entre o levantamento topográfico, urbanização e o projeto aprovado, ela 

deverá comunicar o fato, por escrito, ao proprietário.  
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Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, 

alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos 

municipais, serão de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcará com todos os custos 

pertinentes. 

Após ser finalizada a locação, a Empreiteira procederá ao aferimento das dimensões, 

alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constam no projeto 

aprovado, de acordo com as reais condições encontradas no local da obra. Havendo relevantes 

divergências entre as reais condições existentes no local da obra e os elementos do projeto 

aprovado, os fatos ocorridos deverão ser comunicados, por escrito, à Fiscalização do contratante, 

que responderá em tempo hábil quais providências deverão ser tomadas. 

 

2. MOVIMENTO DE TERRA 

Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim 

de resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possíveis danos 

causados por carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado 

pelos equipamentos que forem utilizados.  

Todo movimento de terra será executado em função das cotas apontadas no 

projeto de implantação, e com o mínimo de incômodo para com a vizinhança (terrenos 

adjacentes).  

Será executada escavação manual de valas, com dimensões mínimas conforme 

indicação em projetos, prevista para os serviços de instalações e estrutura. 

 

3.0 INFRAESTRUTURA 

 Inicialmente, torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no 

terreno da construção existência de antigos aterros, será necessário de imediato realizar 

pesquisas geotécnicas (sondagens) para determinar as características de suporte à ruptura 

desse tipo de solo, inclusive cabendo à Construtora tomar todas as providências pertinentes 

à correção das deficiências que forem detectadas, a fim de que se alcance o objetivo de 
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assentar as fundações num solo estabilizado e compatível com as cargas atuantes provindas 

da superestrutura.  

Toda a área escavada deverá passar por um processo de regularização e 

compactação, para assegurar o perfeito nivelamento da estrutura. 

A fundação prevista é superficial e do tipo direta (profundidade menor do que 

2,00m), executada em um sistema composto de embasamento com pedra argamassada, 

embasamento com alvenaria de tijolo cerâmica 1 vez e cintamento com canaleta pré-

fabricada de dimensões (14x19x19cm), preenchida com graute fck = 20Mpa traço 

1:0,04:1,6:1,9 (cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0), a fim de receber as paredes de alvenaria 

da edificação, e sapatas isoladas em concreto armado (blocos de sapata) apenas para os três 

pilares da área externa, que terão por função principal transferir ao solo subjacente as 

cargas oriundas da superestrutura, solo este que deverá ter boa capacidade de carga à 

ruptura, com valor nominal mínimo de 2 Kgf/cm² (0,2 MPa). 

A cinta de amarração acima citada deverá ser impermeabilizada com tinta 

asfáltica, duas demãos. 

As cavas para fundações deverão ser executadas conforme o projeto elaborado, 

mas, principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projeção da 

obra. Caso seja necessário, deverão ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de 

se aferir sua resistência à ruptura, que não poderá ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/cm²), 

por cargas atuantes da superestrutura. 

A fundação deverá obedecer, criteriosamente, todos os detalhes constantes no 

projeto estrutural. Todas as seções estão indicadas em projeto e não deverá, nunca, ser 

executada com dimensões inferiores aos informados. A alvenaria de embasamento com 

pedra argamassada terá seção mínima conforme indicação em projeto. Em caso de algum 

recalque no solo, o cintamento ajudará a manter a elevação no mesmo nível, evitando o 

aparecimento de trincas na parede. 

As sapatas isoladas serão em concreto armado com Fck mínimo de 25 MPa, nas 

dimensões conforme projeto estrutural, assentadas sobre solo que tenha resistência à 

ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples, concreto magro, com 5cm de 
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espessura, nas quais também serão embutidos os “arranques” dos pilares, formando o 

“pescoço” de cada pilar, e que serão preenchidos com concreto de resistência característica 

mínima de 25 MPa.  

 

4.0 SUPERESTRUTURA 

 

GENERALIDADES 

Estas especificações abrangem toda a execução da estrutura de concreto armado 

da obra, quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e proteção. Neste caso 

deverão ser seguidas as normas, especificações e métodos brasileiros, principalmente, o 

atendimento à NBR 6118/2014, no qual está fundamentado o projeto estrutural. 

Rigorosamente serão observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto 

arquitetônico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordância entre eles na execução 

dos serviços. 

Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderá ser executado sem a prévia e 

minuciosa verificação da construtora, das perfeitas disposições, dimensões, ligações e 

escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da correta 

colocação da canalização elétrica, telefônica, hidráulica, águas pluviais, sanitária e 

outras que eventualmente poderão ser embutidas na massa de concreto. 

Antes de iniciar os serviços, a Construtora deverá verificar as cotas referentes ao 

nivelamento e locação do projeto. 

4.2 MATERIAIS COMPONENTES 

Sobre a alvenaria, será executado a mesma cinta já executada na fundação, com 

bloco canaleta para a amarração da estrutura. Deverá também ser executado os pilares em 

concreto armado, fck = 25Mpa, com dimensões especificadas em projeto. As vergas e 

contravergas deverão ser moldadas in-loco, previstas em todas as esquadrias.  

 

5.0 ALVENARIA 
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Todas as paredes internas e externas serão assentadas em 1/2 vez (em pé), 

conforme projeto arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, 

de boa qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e 

quebra máxima de 3% (três por cento), coloração uniforme, sem manchas nem 

empenamentos, com taxa de absorção de umidade máxima de 20% e taxa de 

compressão de 14 kg/cm², que atendam à EB 20, com dimensão mínima (0,09 x 0,19 x 

0,39m),  

A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: 8 (cal 

hidratada e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura 

desta argamassa deverá ser de 10mm, não podendo ultrapassar 15 mm, e as espessuras das 

alvenarias deverão ser aquelas constantes no projeto arquitetônico.  

Nas extremidades, deverá ser feito devida amarração com o próprio bloco cerâmico, 

garantindo estabilidade do proposto.  

As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente 

chapisco de cimento e areia grossa no traço 1:3, e os tijolos deverão ser bem molhados 

antes da sua colocação. 

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas 

deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas serão alisadas com ponta de 

colher. 

As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serão executadas, no mínimo, 24 

horas após a impermeabilização desses elementos. Nesses serviços de 

impermeabilização deverão ser tomados todos os cuidados para garantir que a 

alvenaria fique estanque e, consequentemente, evitar o aparecimento de umidade 

ascendente. 

A alvenaria será impermeabilizada com aditivos nas primeiras três fiadas, com 

relação à base da viga baldrame. 

 

6.0 ESQUADRIAS 

6.1 Portas de Madeira  
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As  portas de madeira serão em material semi-oco, padrão médio, próprias para 

pintura, devidamente encabeçadas, com aduelas e alizares, também em madeira e 

diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto. Serão 

utilizadas portas de dimensões diferentes, ambas possuindo 3,5 cm de espessura. As 

dimensões das portas serão variadas. 

6.2 Janelas de Alumínio com vidro 

 As janelas serão todas de alumínio, incluindo guarnições e vidro, de correr. As 

janelas do projeto possuem áreas variadas. 

6.3 Cobogó de Concreto 

 Será instalado nos locais previsto. Deverá ser de concreto pré-moldado com 

dimensões de 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). 

 

7.0 COBERTURA 

 

A cobertura será toda em telha cerâmica tipo romana, apoiada em estrutura de 

madeira composta por caibro, ripas e terças, além de tesouras nos locais indicados. 

Deverá aplicar Forro de Gesso em todos os ambientes internos, a fim de garantir 

boa aparência e conforto ao local.  

  

8.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar 

providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e 

aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento, 

como também fornecer e aplicá-lo em todas as superfícies onde especificado e (ou) 

indicado nos desenhos do Projeto Arquitetônico. 

Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia 

reconhecidamente comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente 

desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de 

concordância perfeitamente delineados. A preparação da mistura de argamassa para 
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revestimento será sempre executada com particular cuidado, especialmente quanto às 

superfícies das paredes que deverão estar bem limpas, mediante emprego de 

vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do início dos trabalhos.  

Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da 

aplicação do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa 

forma retoques nos revestimentos recém concluídos. 

Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-á toda a sujeira 

deixada por eles, tanto no chão, nos vidros como em outros locais da intervenção 

 

8.1 Chapisco 

Todas as faces visíveis das alvenarias/tetos deverão receber o chapisco. O mesmo 

será preparado de forma mecânica em betoneira. O chapisco aplicado em vigas e pilares de 

concreto terá traço de 1:3 (cimento e areia grossa). Serão aplicados manualmente com 

colher de pedreiro. 

 

8.2 Massa Única 

Ainda nas alvenarias, após recebimento do chapisco, deverá ser aplicada massa 

única para recebimento de pintura. A argamassa terá traço 1:2:8 (cal e areia fina) e 

espessura de 10mm. Também será preparada de forma mecânica. 

 

8.3 Cerâmica 

Nos banheiros, do piso ao forro de gesso, será aplicado revestimento cerâmico 

com placas esmaltadas de dimensões 20x20cm na altura inteira das paredes, assentados 

sobre emboço, na cor branca ou indicada pela Prefeitura, e rejuntados com rejunte 

industrial, também na cor branca, sendo ambos os produtos da marca Quartzolit ou 

similar, conforme especificações do fabricante. 

 

9.0 PAVIMENTAÇÃO 

Todo o piso interno da edificaçãoe de apoio será em granilite, marmorite ou 

granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plásticas, sobre contrapiso de 

regularização. A calçada e todo o passeio externo será de piso intertravado de concreto, 
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retangular, de cor natural e/ou colorido de 20x10cm, com espessura de 6 cm. 

 

10.0 PINTURA  

As superfícies a pintar deverão estar secas, as quais serão cuidadosamente limpas, 

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

Todas as paredes internas/externas, exceto as faces “escondidas”, receberão 

aplicação de massa látex em uma demão e lixamento, além de pintura látex acrílica em 02 

(duas) demãos. 

As superfícies de madeira serão pintadas com tinta esmalte brilhante 02 (duas) 

demãos. 

 

11.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA E ACESSÓRIOS 

  

Toda a instalação de água e esgoto será embutida com tubos e conexões de PVC 

soldáveis de boa qualidade, de marcas utilizadas no mercado, nas dimensões indicadas nos 

projetos específicos em anexo. As caixas de inspeção (C.I.) serão executadas em alvenaria 

de tijolos maciços de ½ vez, nas dimensões externas 60x60x60cm, com tampa de concreto 

armado, no traço de 1:2:4 (cimento, areia e brita), revestimento interno com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:4. 

O local da obra não dispõe de esgoto sanitário, sendo necessária a construção de 

uma estrutura para destino final das águas sujas. 

As bancadas serão de granito na cor cinza polido e as cubas de embutir de aço 

inoxidável. 

Todas as bacias sanitários (com caixa de descarga acoplada) e lavatórios (sem 

coluna) serão em louça na cor branca, de marcas utilizadas no mercado, além de pias em 

aço inox com cuba e expurgo de dimensões variadas. Será assentados tanque de mármore 

sintético suspenso. 

Os registros e torneiras terão o corpo e haste inteiramente cromados, com rosca e 

volante. 

As caixas e ralos sifonados serão em PVC e deverão ser perfeitamente adaptadas 

aos condutores e apresentar reboco que permita completa vedação. 

A destinação final do esgoto se dará por sistema de tratamento conforme projeto 
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estrutural, composto por Tanque Séptico e Sumidouro.  

Por fim, deverá ser executada a limpeza geral em todos os setores, com remoção de 

restos de argamassa, sobras de pintura e entulhos para entrega do serviço contratado.  

12.0  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 As instalações elétricas deverão satisfazer as prescrições gerais das normas técnicas e 

demais locais com jurisdição sobre o assunto. A distribuição dos pontos elétricos deve obedecer 

ao projeto específico. A rede interna será executada com fio de 1,5mm² a 10,00mm² de marcas 

comerciais de boa qualidade, com isolante termoplástico, embutidos em eletrodutos flexíveis e 

rígidos de PVC, embutidos nas paredes ou lajes, até a altura do pé direito. Não será permitida a 

emenda de fios no interior dos eletrodutos e os condutores só serão aplicados quando do término 

da rede de eletrodutos e de todos os serviços de construção que possam danificá-los. A colocação 

dos espelhos dos interruptores e tomadas só deve acontecer ao término da pintura. 

 O quadro de distribuição deverá seguir o padrão da concessionária. Os quadros de 

distribuição p/ até 6 circuitos deverão ser em chapa metálica, de embutir, para disjuntores 

termomagnéticos tripolares, sem dispositivo para chave geral, com barramentos fases e com 

barramento neutro, e os disjuntores serão termomagnéticos unipolares de 10 a 30A x 240V e 

tripolares de 10 a 50A x 240V. Além disso será feito uso de interruptor DR de 40A. 

 

13.0 LOUÇAS E METAIS 

  Vaso sanitário com caixa acoplada em louça branca, lavatório suspendo também 

em louça branca devem compor as peças necessárias para os banheiros, além de registros 

onde estão indicados em projeto hidráulico. 

 

14.0 SERVIÇOS DIVERSOS/FINAIS 

Rampa para deficientes 

Rampa para acesso de deficientes, onde será usado concreto simples Fck=25MPa, 

desempolada, e assentado piso podotátil alerta de concreto.  
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Gramas batatais em placas 

Deverão ser previstas nos locais onde estão indicadas em projeto. Deverão também 

receber cuidados adequados até a entrega da obra, não sendo aceito nenhum tipo de serviço 

impróprio ou típico de descuido, devendo cumprir com o especificado. 

Equipamentos da Academia da Saúde  

Serão de Concreto armado e tubo de aço galvanizado na sua grande maioria, ou até 

composto por alvenaria de tijolo cerâmico devidamente revestido. Devem seguir 

rigorosamente as especificações contidas nos projetos e assegurar a funcionalidade destes, 

uma vez que serão de uso comum e indispensável.  

Limpeza Final 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os 

equipamentos deverão apresentar funcionamento perfeito com as instalações 

definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e telefone). 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Construtora. 

Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos pisos 

recém concluídos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a 

passagem obrigatória de operários assim o exigirem. 

Os revestimentos serão inicialmente limpos com pano seco; salpicos de 

argamassa e tintas serão removidos com esponja de aço fina; lavagem final com 

água em abundância. 

A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água. 

Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os 

metais deverão ser limpos com removedor, não se devendo aplicar ácido muriático nos 

metais e aparelhos sanitários. 

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serão limpas com 

removedor adequado, polindo-as finalmente com flanela seca. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em caso de divergência entre as informações existentes no projeto de arquitetura e 

memorial descritivo com os presentes na planilha orçamentária, deverão prevalecer as 

informações da planilha orçamentária. 

 

 

 

Cacimba de Dentro (PB), 13 de Junho de 2018. 

 

 


