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1.

GENERALIDADES
Para efeito de maior clareza nas descrições ou recomendações deste trabalho, serão

aqui adotados os seguintes termos:
CONTRATANTE - Pessoa Física ou Jurídica proprietária ou responsável pela contratação da
obra.
CONTRATADA - Pessoa Física ou Jurídica responsável pela execução da obra.
FISCALIZAÇÃO - Pessoa Física ou Jurídica responsável pelo controle técnico e administrativo
da obra e indicada pelo CONTRATANTE para

representar seus interesses junto à

CONTRATADA.
Este capítulo tem, assim, a finalidade de definir as normas gerais de atuação da
CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO dentro do contexto da obra, bem como determinar as
responsabilidades correspondentes.
1. 1. Conhecimento dos serviços
1. 1. 1. Antes de apresentar sua proposta, o concorrente deverá se inteirar do vulto dos
serviços.
Após a celebração do Contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou
solicitação de alteração dos preços constantes de sua proposta.
1. 2. Proteção dos serviços públicos e encargos
1. 2. 1. A CONTRATADA será responsável pela proteção de toda propriedade pública e
privada, linhas de transmissão de energia elétrica, telégrafo ou telefone e outros serviços
de utilidade pública, ao longo e adjacentes ao trecho em obra. Quaisquer serviços de
utilidade

pública

avariados

pela

CONTRATADA

deverão

ser

consertados,

imediatamente, com ônus ao mesmo.
À CONTRATADA caberão os encargos impostos por lei, por qualquer dano ou morte de
qualquer pessoa, ou danos às propriedades públicas e privadas, por ele causados.
1. 2. 2. A CONTRATADA não deverá realizar qualquer trabalho de remoção, desvio ou
reconstrução de serviços de utilidade pública antes de consultar a FISCALIZAÇÃO, as
companhias de utilidade pública e as autoridades ou proprietários, a fim de determinar a
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sua localização exata. A CONTRATADA deverá notificar as companhias de utilidade
pública e outros interessados, por escrito, da natureza de qualquer serviço que possa
afetar as suas instalações ou propriedades.
Quando o desvio ou substituição dos serviços de utilidade pública não for essencial para
o prosseguimento dos trabalhos conforme objeto de licitação, mas feito por conveniência da
CONTRATADA, o mesmo responderá por todos os custos incidentes, no desvio ou
substituição.
Onde a relocação ou substituição dos serviços de utilidade for essencial para o
prosseguimento dos trabalhos conforme projeto, o CONTRATANTE ou a companhia de
serviços de utilidade pública responderá pelo custo da substituição.

1. 3. Processos
1. 3. 1. A CONTRATADA deverá ser responsável única e integralmente por todos os
processos, ações ou reclamações de qualquer pessoa física ou jurídica, como
consequência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou pela utilização de
materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

1. 4. Fiscalização
1. 4. 1. A FISCALIZAÇÃO deverá decidir as questões que venham a surgir quanto à
qualidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, andamento,
interpretação dos Projetos; Especificações e cumprimento satisfatório das cláusulas do
Contrato.
1. 4. 2. Nenhuma operação de importância deverá ser iniciada sem o consentimento
escrito da FISCALIZAÇÃO, mediante Ordem de Serviço, ou sem uma notificação por
escrito da CONTRATADA, apresentada com antecedência suficiente para que a
FISCALIZAÇÃO tome as providências necessárias para a inspeção, antes do início das
operações. Os serviços iniciados sem a observância destas exigências, poderão ser
rejeitados.
1. 4. 3. A FISCALIZAÇÃO deverá, sempre, ter acesso ao trabalho durante a construção
e deverá receber todas as facilidades razoáveis para determinar se os materiais e mãode-obra empregados estão de acordo com os Projetos e Especificações.
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A inspeção dos serviços ou dos materiais não isentará a CONTRATADA de quaisquer
das suas obrigações para cumprir o seu contrato, como prescrito.
1. 4. 4. Os serviços executados ou os materiais fornecidos, que não atenderem as
exigências especificadas, deverão ser removidos, substituídos ou reparados, segundo
instruções da FISCALIZAÇÃO e da maneira que esta determinar, tudo por conta da
CONTRATADA.

1. 5. Alterações dos serviços
1. 5. 1. As mudanças, alterações, acréscimos ou reduções nos Projetos e nas
Especificações, inclusive aumento ou diminuição de quantitativos, segundo venham a ser
julgadas necessárias pela FISCALIZAÇÃO, serão fixadas em Ordens de Serviço, que
especificarão as alterações feitas e os quantitativos modificados.
1. 5. 2. Caso as aliterações referidas no item anterior introduzam serviços com preços
novos não previstos em contrato, a Ordem de Serviço só poderá ser emitida com
fundamento em apostila ou em termo aditivo de contrato lavrado entre o CONTRATANTE
e a CONTRATADA.

1. 6. Conservação
1. 6. 1. Até que seja notificado pela FISCALIZAÇÃO sobre a aceitação final dos serviços,
a CONTRATADA é o único responsável pela sua conservação, e deverá tomar as
precauções contra prejuízos ou danos a qualquer parte dos mesmos, pela ação dos
elementos, ou por qualquer outra causa, quer surjam da execução dos serviços, quer de
sua não execução. A CONTRATADA, por sua conta, deverá reparar e restaurar todos os
danos a qualquer parte dos serviços objeto do Contrato, exceto aqueles danos devidos
a causas imprevisíveis fora de controle e não motivadas pela falta ou negligência da
CONTRATADA.
1. 6. 2. A CONTRATADA não deverá usar materiais antes que estes tenham sido
aprovados como determinado nas Especificações correspondentes, nem deverá
executar qualquer serviço, antes que os alinhamentos e as cotas tenham sido
satisfatoriamente estabelecidos.
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1. 6. 3. Antes do recebimento final, as vias, ocupado pelo CONTRATADA relacionados
com o serviço, deverão ser limpos de todo o lixo, excesso de materiais, estruturas
temporárias e equipamentos. Todas as obras deverão ser limpas de quaisquer depósitos
resultantes dos serviços da CONTRATADA ou conservadas até que a inspeção final
tenha sido feita.
1. 7. Sinalização provisória
1. 7. 1. A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento e

conservação da

SINALIZAÇÃO provisória que se fizer necessária, diurna e noturna, do local das obras e
suas proximidades, durante a duração dos trabalhos, sempre que estes interferirem com
o tráfego local de qualquer natureza e dentro dos padrões de segurança e sofisticação
exigidos pelas legislações pertinentes.
1. 7. 2. Todos os materiais necessários para a construção dos sistemas de sinalização
serão fornecidos pela CONTRATADA, e a sinalização deverá sempre estar em
conformidade com o disposto na Norma Regulamentadora 18 – NR 18.
1. 7. 3. Todos e quaisquer locais e logradouros públicos deverão ser providos e
protegidos por SINALIZAÇÃO provisória durante todo o período em que os trabalhos
persistirem.
1. 7. 4. A CONTRATADA é ainda responsável pela confecção, pintura, transporte e
manutenção dos sistemas de sinalização em permanente estado de funcionamento, de
modo a manter a segurança do tráfego, noturno e diurno, de pedestres e veículos.
1. 7. 5. A quantidade de placas, cones e luz de obstáculo a serem instalados em
determinado local ou frente de serviço, deverá ser submetida à aprovação da
FISCALIZAÇÃO.
1. 7. 6. A CONTRATADA é a única responsável pelas providências a serem tomadas
relativas à segurança da obra e do trânsito, devendo obedecer rigidamente às
disposições impostas pelos órgãos competentes relativas a prazos de solicitação, de
autorizações e de execuções dos serviços, sinalização adequada e etc..
1. 7. 7. A CONTRATADA tomará todas as providências necessárias para prevenir
acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização das obras,
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assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. A FISCALIZAÇÃO se eximirá de
toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes.
1. 7. 8. A sinalização luminosa de advertência deverá ser feita através de lâmpadas
luminosas instaladas dentro de baldes plásticos vermelhos, fixados a cavaletes, tapumes
ou cercas instaladas em vias de tráfego.
1. 8. 9. À distância entre dois sinalizadores contínuos

não deve ultrapassar 10m, e a

ligação elétrica deverá ser em paralelo.
1. 8. Plano de trabalho
Para aprovação da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente
com o Cronograma de Execução dos Serviços e compatibilizado com o mesmo, o Plano de
Execução dos Trabalhos, esquematizando o desenvolvimento das diversas etapas da obra e
os processos executivos a serem empregados.
1. 9. Controle tecnológico e acompanhamento
No valor global estão incluídos, assim, todas as despesas com Mão-de-Obra,
Equipamentos e Ensaios Tecnológicos necessários à execução dos serviços de manutenção,
com exceção daqueles já de estrita responsabilidade da CONTRATADA, conforme adiante
tratado nestas Especificações, e que incluem ensaios dentro dos serviços que deles
necessitam.
2.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
O presente capítulo refere-se às operações necessárias a mobilização e desmobilização

de equipamentos, que a critério exclusivo da FISCALIZAÇÃO, serão utilizados para a
execução de obras e serviços.
2. 1.

Mobilização

2. 1. 1. A mobilização consistirá na colocação e montagem, no local da obra, de todo o
equipamento necessário à execução dos serviços, cabendo à CONTRATADA a
elaboração de um layout de distribuição de equipamentos, a ser submetido à aprovação
da FISCALIZAÇÃO.
Rua Portugal, 285 – Praia Grande – São Luís/MA – CEP: 65010-480
Fone: (98) 3212-6230
e-mail: fumphsl@gmail.com
www.saoluis.ma.gov.br/fumph

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO – FUMPH
2. 1. 2. A CONTRATADA submeterá previamente a aprovação da FISCALIZAÇÃO, uma
relação dos equipamentos julgados necessários à execução dos serviços, bem como sua
procedência e finalidade, e indicará a distância e a modalidade de transporte que será
empregada para a mobilização dos mesmos, até o local da obra, juntamente com o
Cronograma de utilização desses equipamentos.
2. 1. 3. A partir da data de recebimento da correspondente Ordem de Serviço, a
CONTRATADA terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias para colocar o equipamento no
local da obra.
2. 1. 4. A CONTRATADA fará o transporte, de todo o equipamento autorizado pela
FISCALIZAÇÃO, até o local da obra, bem como tomará todas as providências juntos aos
poderes públicos, a fim de assegurar o trânsito correto dos mesmos com a menor
interferência possível ao tráfego local.
2. 1. 5. Nenhum equipamento necessário à execução dos serviços será fornecido pelo
CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA todas as providências e encargos nesse
sentido.
2. 2.

Desmobilização

2. 2. 1. A desmobilização consistirá na retirada do canteiro de obras, de todos os
equipamentos usados pela CONTRATADA e só será iniciada após a competente
autorização da FISCALIZAÇÃO.
2. 2. 2. A CONTRATADA apresentará, previamente, a aprovação da FISCALIZAÇÃO, um
programa de desmobilização, discriminando os equipamentos e respectivos destinos,
bem como as datas de retirada, a distância e modalidade de transporte que será
empregada.
2. 3.

Forma de medição

2. 3. 1. A medição dos serviços de mobilização e desmobilização, compreenderá o exame
das notas de despesas ou documentos hábeis apresentados pela CONTRATADA,
referente ao transporte dos equipamentos, nas condições explicitadas nesta
Especificação, salvo determinações específicas do CONTRATANTE.
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3.

SERVIÇOS PRELIMINARES
O presente capítulo refere-se aos serviços iniciais da obra, tais como pagamento de taxas

e licenças, demolições, locação e preparo de areia e argamassas.
3. 1.

Generalidades

3. 1. 1. As taxas e licenças variam de acordo com o valor e a natureza da obra. Os
trabalhos só terão sua execução liberada pela FISCALIZAÇÃO após a comprovação do
pagamento pela CONTRATADA de todas as taxas exigidas pelos órgãos públicos
competentes.
3. 1. 2. Os serviços de locação das áreas dos serviços deverão ser acompanhados pela
FISCALIZAÇÃO e liberados pela mesma.
3. 1. 3. Nos casos onde forem previstas demolições, as mesmas serão feitas com
acompanhamento da FISCALIZAÇÃO e obedecendo aos critérios legais de segurança e
prevenção de acidentes no trabalho.
3. 1. 4. As considerações referentes ao preparo de argamassas somente serão aplicáveis
quando este se der no canteiro de obras, não devendo ser levadas em conta quando
forem empregadas argamassas pré-fabricadas.

3. 2.

Taxas e licenças

Correspondem aos custos com que a CONTRATADA terá que arcar para obter dos
órgãos públicos competentes todas as licenças e liberações referentes à obra.
Para efeito de FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá providenciar e manter em obra
os seguintes documentos:


Alvará de construção;



Registro da obra no INSS;



ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - do CREA.
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3. 3.

Demolições e retiradas, carga e transporte

5. 3. 1. As demolições devem ser conduzidas estabelecendo-se como prioridade a
segurança dos trabalhadores, a segurança de terceiros e a integridade das estruturas
eventualmente próximas.
5. 3. 2. Os serviços de demolição e retiradas incluem, além desta, a completa remoção
dos detritos resultantes para áreas indicadas pela FISCALIZAÇÃO, bem como a limpeza
das áreas trabalhadas.
3. 3. 3. No caso de risco comprovado de avarias em estruturas adjacentes, é de
responsabilidade da CONTRATADA sua proteção e, quando for o caso, dos
levantamentos físicos e cadastrais necessários para a recuperação dos danos, quando
estes forem inevitáveis.
3. 3. 4. No caso de os serviços de demolição e retirada incluírem tarefas em que haja
reaproveitamento de materiais, estes devem ser classificados e adequadamente
estocados em local aprovado pela FISCALIZAÇÃO.
3. 3. 5. Todo o ferramental e equipamento necessário à realização dos trabalhos será de
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive no que diz respeito à conservação,
manutenção e segurança, quer dos trabalhadores, quer de terceiros.
3. 3. 6. As demolições de concreto deverão ser executadas utilizando-se, quando
necessários, equipamentos como: marteletes pneumáticos, compressores de ar,
maçaricos para cortes de armadura e ferramentas manuais para a perfeita execução dos
serviços, bem como, a retirada do revestimento propriamente dito, caso isso ocorra, os
revestimentos de passeio serão manualmente demolidos e estocados em locais
determinados pela FISCALIZAÇÃO.
Os materiais não aproveitáveis decorrentes das demolições e retiradas, serão
transportados pela CONTRATADA e levados para o bota-fora aprovado pela FISCALIZAÇÃO.
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3. 4. Forma de medição
3. 4. 1. Taxas e Licenças
As taxas e licenças serão medidas em uma única parcela global, após a devida
comprovação de recolhimento.
3. 4. 2. Demolições e retiradas, carga e transporte
Os serviços de demolição, retiradas e bota-fora serão medidos de acordo com a natureza
da unidade de medida indicada nas planilhas de orçamento.
4. COBERTURAS
O presente capítulo tem por objetivo definir as condições que deverão satisfazer os
serviços das coberturas com telhas de cerâmica.

4. 1.

Para Telhas Cerâmicas

a) A trama de madeira existente, composta por ripas e caibros, deverá ser analisada à
medida da retirada do telhamento para verificação da sua integridade;
b) Concomitantemente à retirada do telhamento deverão ser substituídas as calhas
metálicas, as calhas em PVC, e vistoriadas as tubulações existentes de descida das
águas pluviais.
4. 2.

Telhas Cerâmicas

4. 2. 1. Tipo Colonial
Na sua colocação devem ser observados os critérios a seguir descritos.
a) As telhas inferiores, ou de canal, terão na parte convexa, chanfro plano e paralelo às
ripas, o qual, firmando-se nelas, corta oscilações e o escorregamento da telha.
b) As telhas superiores, ou de capa, terão na parte interna saliência, ou anel, que limite
o recobrimento das telhas de capa, saliência essa com furo que permite amarrar, com
arame de cobre, as ripas ao conjunto de telhas, quer de cima, quer de baixo.
c) O assentamento é feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinação do
telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a concavidade voltada
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para cima e a extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a
distância entre duas fileiras de canais será de cerca de 5 cm, e as telhas devem sobreporse aproximadamente em 10 cm.
d) As telhas superiores (capa) são colocadas com a extremidade mais estreita voltada
para o lado da cumeeira, e a sobreposição, limitada pela saliência citada na alínea "b”,
retro, é de cerca de 10 cm.
e) As cumeeiras e os espigões são feitos com as mesmas telhas, colocadas com a
convexidade para cima e os rincões por meio de telhas de canal. A junção será garantida
por argamassa, no traço 1:2:9, cimento, cal e areia.
f) O emboçamento da última fiada da telha cerâmica (beira-e-bica) será feito com
argamassa traço 1:2:9, cimento, cal e areia, preparo mecânico com misturador de eixo
horizontal de 300 kg.
4. 3. Forma de Medição
Os serviços serão medidos por metro quadrado de cobertura efetivamente executada,
avaliada no plano da mesma.
5.

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
5. 1. Calhas de Águas Pluviais
Serão tomadas todas as precauções para se evitarem infiltrações em paredes e tetos,

bem como obstruções de ralos, caixas, calhas, condutores, ramais ou redes coletoras.
Além disso, durante a execução dos serviços, deverão ser tomadas todas as precauções
necessárias para evitar-se a entrada de detritos nos condutores de águas pluviais.
5.1.1. Metálicas
a) De Aço Galvanizado – As calhas serão em chapa de aço galvanizado, nº 24,
desenvolvimento de 100 cm nos moldes das que serão substituídas;
5.1.2. PVC
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a) Calha de beiral em PVC, diâmetro 170 mm, semicircular, branca, Amanco ou similar,
inclusos bocais de PVC (170 x 100 mm), cabeceiras diâmetro 170 mm, emendas para
calha pluvial PVC 170 mm, vedação de borracha para calhas de PVC, e suporte em
PVC.
5.1.3. Forma de Medição
Todas as calhas serão medidas por cada metro efetivamente instalado.
6.

ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS
Trata o presente capítulo das operações necessárias à execução dos serviços de

vedação das esquadrias de madeira.

6. 1. Esquadrias de Madeira
6. 1. 1. As esquadrias de madeira, portas, janelas, guarnições, peitoris, etc., indicadas no
Memorial Descritivo, Memória de Cálculo e Plantas, para serem vedadas, receberão
fechamento em tapume executado em chapa de compensado naval 6 mm, com
requadros em peças de madeira maçaranduba obedecendo rigorosamente às indicações
dos respectivos desenhos de detalhe. Na ausência destes, deverá ser sempre consultada
a FISCALIZAÇÃO antes de sua fabricação ou montagem.

6. 1. 2. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de
empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira ou outros
defeitos.
6. 1. 3. Sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário, caberá à CONTRATADA
apresentar uma amostra da peça tipo para ser submetida à aprovação.
6. 1. 4. Todos os serviços de carpintaria deverão ser executados exclusivamente por mão
de obra especializada, e com a máxima precisão de cortes e ajustes, de modo a
resultarem peças rigorosamente em esquadro, com bom acabamento e com ligações
sólidas e indeformáveis.
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6. 1. 5. A instalação das peças de marcenaria deverá ser feita com o rigor necessário ao
perfeito enquadramento aos vãos que se destinam, com alinhamento, nível e prumo, e
com os cuidados necessários para não provocar qualquer tipo de avaria aos vãos onde
serão instaladas.
6. 1. 6. Não será permitida a instalação forçada de qualquer peça de marcenaria, bem
como eventual rasgo ou abertura nos vãos onde serão instaladas.
6. 1. 7. A montagem e a fixação das peças de marcenaria deverão ser tais que não
permitam deslocamentos ou deformações sensíveis, sob a ação de esforços, normais e
previsíveis, produzidos por agentes externos.
6. 1. 8. As peças de marcenaria, logo após sua conclusão, deverão ser submetidas a jato
d'água com pressão adequada, para avaliação de suas reais condições de
estanqueidade, cabendo à CONTRATADA corrigir as eventuais falhas assim detectadas.
6. 1. 9. As peças de marcenaria deverão ser executadas exclusivamente com as
madeiras aqui especificadas para os serviços padrão, ou com outra madeira de lei que
apresente resistência, durabilidade e demais características, comprovadamente
equivalentes, cuja utilização tenha sido previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.
6. 1.10. Toda a madeira a ser utilizada nos serviços de marcenaria, maciça ou
compensada, deverá ser convenientemente imunizada contra ataques de fungos, cupins,
etc., e seca em estufa ou por outro processo que garanta grau de umidade não superior
a 15 % quando se tratar de madeira maciça.
6. 1.11. Não será permitida a utilização de madeira que apresente qualquer defeito que
possa comprometer sua durabilidade, resistência ou aspecto, tal como: nós, rachaduras,
furos produzidos por carunchos, por cupins ou outros tipos de broca, fibras reservas,
apodrecimentos, manchas ou descolorações produzidas por fungos, ou por agentes
físicos ou químicos de qualquer natureza, etc.
6. 1.12. Todas as operações de corte, furação, escarificação, etc., deverão ser
executadas com equipamento adequado absolutamente afiado, ficando vedada a
instalação de peças que apresentem defeitos provenientes da não observância destas
determinações, tais como: arestas lascadas ou esmoídas, cortes e furos irregulares ou
com arestas, superfície com ondulações excessivas, etc.
Rua Portugal, 285 – Praia Grande – São Luís/MA – CEP: 65010-480
Fone: (98) 3212-6230
e-mail: fumphsl@gmail.com
www.saoluis.ma.gov.br/fumph

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO – FUMPH
6. 1.13. As peças de marcenaria, deverão ser postas no canteiro de serviços com préacabamento esmerado, de modo que os retoques finais, executados na própria obra,
sejam reduzidos ao mínimo indispensável.
6. 1.14. Os elementos de fixação, grapas, pregos ou parafusos, deverão ser utilizados
em quantidade compatível com as dimensões de cada peça.
6. 1.15. Todas as peças deverão apresentar dimensões externas compatíveis com o vão
a que se destina, não sendo permitida a execução, na obra, de cortes ou
desbastamentos, que não aqueles estritamente necessários aos ajustes de instalação.
6. 2.

Forma de Medição

6. 2. 1. Esquadrias
Os serviços serão medidos por metro quadrado de peça de marcenaria colocada.
7.

ACABAMENTO E LIMPEZA DA OBRA
Trata o presente capítulo das operações necessárias à limpeza final da obra e sua

verificação final.
7. 1.

Limpeza

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer os seguintes requisitos:
7. 1. 1. Será removido todo o entulho da obra, e o prédio deve ser cuidadosamente limpo,
varridos os acessos e recolhidos os restos de materiais e lixo gerado.
7. 2.

Verificação Final

7. 2. 1.Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas
condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de águas pluviais,
ferragens, etc.
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7. 3.

Recebimento

O recebimento da obra somente serão ocorrerá quando preenchidas todas as exigências
formuladas nesta especificação e no projeto.

............................................................................................
Ígor Vinícius Mendes Câmara Novaes
Superintendente de projetos do PAC Cidades Históricas
Eng. Civil - CREA: 111475105-7/MA
Matrícula FUMPH: 467367-1
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