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REMASTER ENGENHARIA, atendendo solicitação 

do Setor Administrativo da Faculdade de Direito de 

São Bernardo do Campo, para elaboração de 

vistoria de caracterização e análise do estado 

construtivo das coberturas dos Edifícios Java e 

Barentz do Campus da Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo, situado na Rua Java, 425 - 

Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, 

09750-650, vem apresentar suas conclusões 

consubstanciadas no seguinte 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
O presente trabalho contempla análise da vistoria de caracterização do estado 

construtivo dos telhados dos Edifícios Java e Barentz do Campus da Faculdade 

de Direito de São Bernardo do Campo, situado na Rua Java, 425 - Jardim do 

Mar, São Bernardo do Campo - SP, 09750-650. 

 
A vistoria dos elementos construtivos dos telhados foi realizada pelo signatário, 

em 7 de junho de 2019, identificando a presença de eventuais anomalias e sua 

origem provável por meio de inspeção visual, não tendo sido produzidos testes, 

ensaios ou medições. 

 
A elaboração do presente trabalho pautou-se nas informações e dados 

contidos no Termo de Referência - Requisição 215/2019 e observações 

prestadas pelo solicitante na data da vistoria realizada. 



 

 

 
 
 

2. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 
 

 

Mapa com a localização do imóvel (Fonte: Google Maps). 
 
 

Vista aérea com a localização do imóvel (Fonte: Google Maps). 



 

 

 
 
 

3. VISTORIA 
 

 
A vistoria de caracterização do estado construtivo dos telhados dos Edifícios 

Java e Barentz do Campus da Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo foi realizada pelo signatário em 7 de junho de 2019. 

 
Inicialmente foram coletadas informações e dados prestados pelos solicitantes, 

o Sr. Marcio e Sr. Reginaldo, e na sequencia, por meio de inspeção visual, foi 

verificado o estado construtivo dos telhados dos edifícios Barentz e Java, 

conforme registros expostos a seguir. 

 
 
 

 

Foto 01: Vista Parcial da Fachada do Prédio Java 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 02: Vista Parcial da Fachada do Prédio Barentz 
 

 

Foto 03: Vista Parcial da Fachada do Prédio Barentz 
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3.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS EM 

EXAME 

 
De acordo com o Termo de Referência - Requisição 215/2019, as coberturas 

do Edifício Java foram executadas há mais de 40 anos e são compostas por 

estrutura de madeira e telhas de fibrocimento onduladas constituídas de 

amianto, com 8 mm de espessura. 

 
As coberturas do Edifício Barentz foram executadas há mais de 18 anos e são 

compostas por estrutura de madeira e telhas de fibrocimento onduladas 

constituídas de amianto, com 6 mm de espessura. 

 
Os telhados vistoriados foram subdivididos em trechos, conforme indicado no 

croqui exposto a seguir: 

 

 



 

 

 
 

 

As fotografias apresentadas a seguir ilustram a inspeção visual realizada para 

caracterização do estado construtivo dos telhados em exame: 

 
 

 
PREDIO JAVA - ÁREA A1 

 
 
 

 

Foto 04: Vista da cobertura do trecho A1 



 

 

 
 

 

 
 

Foto 05: Vista da cobertura do trecho A1 
 

 

Foto 06: Vista da cobertura do trecho A1 



 

 

 
 
 

PREDIO JAVA - ÁREA A2 

 
 

Foto 07: Vista da cobertura do trecho A2 
 

 

Foto 08: Vista da cobertura do trecho A2 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 09: Vista da cobertura do trecho A2 
 
 

Foto 10: Vista da cobertura do trecho A2 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 11: Vista da estrutura da cobertura do trecho A2 
 
 

Foto12: Vista da estrutura da cobertura do trecho A2 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 13: Vista da estrutura da cobertura do trecho A2 
 

 
PREDIO JAVA - ÁREA A3 

 
 

Foto 14: Vista da cobertura do trecho A3 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 15: Vista da cobertura do trecho A3 
 
 

Foto 16: Vista da cobertura do trecho A3 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 17: Vista da estrutura da cobertura do trecho A3 
 
 

Foto 18: Vista da estrutura da cobertura do trecho A3 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 19: Vista da estrutura da cobertura do trecho A3 
 
 

Foto 20: Vista da estrutura da cobertura do trecho A3 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 21: Vista da estrutura da cobertura do trecho A3 
 
 

Foto 22: Vista da estrutura da cobertura do trecho A3 



 

 

 
 
 

PREDIO JAVA - ÁREA A4 

 
 

Foto 23: Vista da cobertura do trecho A4 
 

 

Foto 24: Vista da cobertura do trecho A4 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 25: Vista da cobertura do trecho A4 
 
 

Foto 26: Vista da estrutura da cobertura do trecho A4 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 27: Vista da estrutura da cobertura do trecho A4 
 
 

Foto 28: Vista da estrutura da cobertura do trecho A4 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 29: Vista da estrutura da cobertura do trecho A4 
 
 

Foto 30: Vista da estrutura da cobertura do trecho A4 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 31: Vista da estrutura da cobertura do trecho A4 
 
 

Foto 32: Vista da estrutura da cobertura do trecho A4 



 

 

 
 
 

PREDIO JAVA - ÁREA A5 

 

 

Foto 33: Vista da cobertura do trecho A5 
 

 

Foto 34: Vista da cobertura do trecho A5 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 35: Vista da cobertura do trecho A5 
 
 

Foto 36: Vista da estrutura da cobertura do trecho A5 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 37: Vista da estrutura da cobertura do trecho A5 

 
 



 

 

Foto 38: Vista da estrutura da cobertura do trecho A5 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 39: Vista da estrutura da cobertura do trecho A5 
 
 

Foto 40: Vista da estrutura da cobertura do trecho A5 



PREDIO JAVA - ÁREA A6 

 

 

 

 

 

Foto 41: Vista da cobertura do trecho A6 
 

 

Foto 42: Vista da cobertura do trecho A6 



PREDIO JAVA - ÁREA A7 

 

 

 

 

 

Foto 43: Vista da cobertura do trecho A7 
 
 

Foto 44: Vista da cobertura do trecho A7 



 

 

 
 
 
 

 

Foto 45: Vista da cobertura do trecho A7 
 
 

Foto 46: Estrutura de placas cimentícias executada na divisa dos trechos A6 e 



 

 

A7 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 47: Vista da cobertura do trecho A7 
 
 

Foto 48: Vista da estrutura da cobertura do trecho A7 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 49: Vista da estrutura da cobertura do trecho A7 
 
 

Foto 50: Vista da estrutura da cobertura do trecho A7 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 51: Vista da estrutura da cobertura do trecho A7 
 
 

Foto 52: Vista da estrutura da cobertura do trecho A7 



 

 

 
 
 

PREDIO JAVA - ÁREA A8 

 
 

Foto 53: Vista da cobertura do trecho A8 
 

 

Foto 54: Vista da cobertura do trecho A8 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 55: Vista da estrutura da cobertura do trecho A8 
 
 

Foto 56: Vista da estrutura da cobertura do trecho A8 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 57: Vista da estrutura da cobertura do trecho A8 
 
 

Foto 58: Vista da estrutura da cobertura do trecho A8 



 

 

 
 
 

PREDIO JAVA - ÁREA A9 

 
 

Foto 59: Vista da cobertura do trecho A9 

 
 

Foto 60: Vista da cobertura do trecho A9 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 61: Vista da cobertura do trecho A9 
 
 

Foto 62: Vista da cobertura do trecho A9 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 63: Vista da cobertura do trecho A9 
 
 

Foto 64: Vista da cobertura do trecho A9 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 65: Vista da cobertura do trecho A9 
 
 

Foto 66: Vista da cobertura do trecho A9 



 

 

 
 
 

PREDIO JAVA - ÁREA 10 

 
 

Foto 67: Vista da cobertura do trecho A10 
 

 

Foto 68: Vista da cobertura do trecho A10 



 

 

 
 
 

PREDIO JAVA - ÁREA AJ 

 
 

Foto 69: Vista da cobertura do trecho AJ 
 

 

Foto 70: Vista da cobertura do trecho AJ 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 71: Vista da cobertura do trecho AJ 
 
 

Foto 72: Vista da cobertura do trecho AJ 



 

 

 
 
 

PREDIO BARENTZ -  

 
 

Foto 73:  
 
 

Foto 74: Vista da cobertura do trecho A16 



 

 

 
 
 

 

 
 

Foto 75: Vista da cobertura dos trechos A11 e A12 
 
 



 

 

Foto 76: Vista da cobertura dos trechos A11 e A12 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 77: Vista da cobertura dos trechos A11 e A12 
 

Foto 78:  



 

 

 
 

 

 
 

Foto 79: Vista da estrutura da cobertura do trecho  
 

Foto 80: Vista da estrutura da cobertura do trecho  



 

 

 
 
 

PREDIO BARENTZ - ÁREAS A13 e A14 

 
 

Foto 81: Vista da cobertura dos trechos A13 e A14 
 

Foto 82: Vista da cobertura dos trechos A13 e A14 



 

 

 
 
 

 

 
 

Foto 83: Vista da cobertura dos trechos A13 e A14 
 
 

Foto 84: Vista da cobertura dos trechos A13 e A14 



 

 

 
 
 

 

 
 

Foto 85: Vista da cobertura dos trechos A13 e A14 
 
 



 

 

Foto 86: Vista da cobertura dos trechos A13 e A14 



 

 

 
 
 

PREDIO BARENTZ - ÁREA A15 

 
 

Foto 87: Vista da cobertura do trecho A15 
 

Foto 88: Vista do trecho A15 / Área do Chiller 



 

 

 
 
 

 

 
 

Foto 89: Vista do trecho A15 / Área do Chiller 
 
 



 

 

Foto 90: Vista do trecho A15 / Área do Chiller 



 

 

 
 
 

 

 
 

Foto 91: Vista da cobertura do trecho A15 
 
 



 

 

Foto 92: Vista da cobertura do trecho A15 



 

 

 
 
 

PREDIO BARENTZ - ÁREAS A17 e A18 

 
 

Foto 93: Vista da cobertura dos trechos A17 e A18 
 

Foto 94: Vista da cobertura dos trechos A17 e A18 



 

 

 
 
 

 

 
 

Foto 95: Vista da cobertura dos trechos A17 e A18 
 
 



 

 

Foto 96: Vista da cobertura dos trechos A17 e A18 



 

 

 
 
 

3.2. DAS ANOMALIAS E IRREGULARIDADES OBSERVADAS EM 

VISTORIA 

 
As anomalias e irregularidades identificadas durante a vistoria dos elementos 

construtivos das coberturas dos Edifícios Java e Barentz serão relacionadas a 

seguir com a indicação do local de sua ocorrência e origem provável, de acordo 

com a análise de suas características verificadas por meio de inspeção visual. 

 
 

 

3.2.1. Deterioração e danos em telhas de fibrocimento, calhas e rufos 
 
 

A deterioração das telhas de fibrocimento onduladas possui características 

típicas do processo de envelhecimento natural que ocorrem em função da 

exposição contínua aos agentes ambientais, tais como chuvas, poluição e 

radiação solar que, ao longo do tempo, comprometem o desempenho destes 

elementos construtivos. 

 
O processo de envelhecimento natural das telhas resulta em maior absorção 

de temperatura devido ao escurecimento superficial associado à manifestação 

biológica, diminuição da resistência mecânica e aumento da porosidade, que 

ocorrem de forma generalizada em todas as telhas que compõem as 

coberturas dos Edifícios Java e Barentz. 

 
A diminuição da resistência mecânica das telhas gera riscos à segurança dos 

funcionários e comunidade acadêmica em função da possibilidade de 

ocorrerem quedas em altura durante a realização das rotinas de manutenção e 

desplacamentos, que podem atingir pessoas que estejam circulando nestes 

locais, ocasionando acidentes graves ou fatais. 



 

 

 
 

 

Foram observados também diversos trechos danificados, com presença de 

ferrugem e reparos paliativos em telhas de fibrocimento, calhas e rufos. 

 
Tais condições estão em desacordo com os critérios de desempenho previstos 

na ABNT NBR15575-5:2013 - Edificações habitacionais - Desempenho - Parte 

5: Requisitos para os sistemas de coberturas. 

 
Destacam-se as seguintes condições irregulares verificadas com relação aos 

preceitos normativos: 

 Presença de avarias ou deformações e deslocamentos que prejudicam o 

funcionamento do sistema de cobertura; 

 Presença de partes soltas ou destacáveis sob ação do peso próprio e 

sobrecarga de uso; 

 Resistência mecânica baixa, gerando riscos a segurança dos usuários 

 Dificuldade no acesso e transito de pessoas para realização de manutenção 

e eventual vistoria. 

 
Conforme fotos expostas a seguir, apresentam-se trechos das ocorrências 

supracitadas. 



 

 

 
 
 

 

 
 

Foto 97: Prédio Java Trecho A1 - Rufos danificados com ferrugem. 
 

 

Foto 98: Prédio Java Trecho A1 - Diferença de tonalidade entre elementos de 

fibrocimento com tempo de exposição diferente, devido à reposição de peças 



 

 

danificadas, indicando escurecimento superficial associado à manifestação 

biológica. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 99: Prédio Java Trecho A2 - Rufos danificados com ferrugem. 
 
 

Foto 100: Prédio Java Trecho A2 - Telhas danificadas com reparos paliativos e 

diferença de tonalidade entre elementos de fibrocimento com tempo de 

exposição diferente, devido à reposição de peças danificadas, indicando 

escurecimento superficial associado à manifestação biológica. 



 

 

 
 
 
 

 

Foto 101: Prédio Java Trecho A2 - Telhas danificadas com reparos paliativos. 
 
 

Foto 102: Prédio Java Trecho A3 - Rufos danificados com ferrugem, telhas 

danificadas com reparos paliativos e diferença de tonalidade entre elementos 

de fibrocimento com tempo de exposição diferente, devido à reposição de 

peças danificadas, indicando escurecimento superficial associado à 



 

 

manifestação biológica. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 103: Prédio Java Trecho A5 - Telhas danificadas com reparos paliativos e 

sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) executado de 

forma irregular. 

 

 

Foto 104: Prédio Java Trecho A5 - Telhas danificadas com reparos paliativos e 

diferença de tonalidade entre elementos de fibrocimento com tempo de 



 

 

exposição diferente, devido à reposição de peças danificadas, indicando 

escurecimento superficial associado à manifestação biológica. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 105: Prédio Java Trecho A5 - Telhas danificadas com reparos paliativos. 
 
 

Foto 106: Prédio Java Trecho A7 - Telhas danificadas com reparos paliativos e 

diferença de tonalidade entre elementos de fibrocimento com tempo de 

exposição diferente, devido à reposição de peças danificadas, indicando 

escurecimento superficial associado à manifestação biológica. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 107: Prédio Java Trecho A7 - Telhas danificadas com reparos paliativos e 

diferença de tonalidade entre elementos de fibrocimento com tempo de 

exposição diferente, devido à reposição de peças danificadas, indicando 

escurecimento superficial associado à manifestação biológica. 

 

 

Foto 108: Prédio Java Trecho A7 - Telhas danificadas com reparos paliativos e 

diferença de tonalidade entre elementos de fibrocimento com tempo de 

exposição diferente, devido à reposição de peças danificadas, indicando 



 

 

escurecimento superficial associado à manifestação biológica. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 109: Prédio Java Trecho A7 - Deterioração de telha de fibrocimento. 
 
 

Foto 110: Prédio Java Trecho A7 - Telhas e calhas danificadas com reparos 



 

 

paliativos. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 111: Prédio Java Trecho A10 – Telhas e calhas danificadas com reparos 
paliativos. 

 
 

Foto 112: Prédio Java Trecho AJ - Telhas danificadas com reparos paliativos. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 113: Prédio Barentz Trecho A12 - Telhas danificadas com reparos 
paliativos. 

 
 



 

 

Foto 114: - Telha danificada. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 115: Prédio Barentz Trecho A17 - Telhas danificadas com reparos 
paliativos. 

 
 



 

 

Foto 116: Prédio Barentz Trecho A13 - Telhas danificadas com reparos 
paliativos. 



 

 

 
 
 

3.2.2. Irregularidade nos sistemas de captação e drenagem pluvial das 

coberturas 

 
Foram verificados elementos de captação e drenagem pluvial executados de 

forma irregular em diversos trechos das coberturas dos edifícios Java e 

Barentz. 

 
Em específico, no trecho A9 possui camada de impermeabilização e proteção 

mecânica com altura incomum aproximada de 15 cm, que pode gerar 

sobrecarga na laje de cobertura, sendo “recortada” de forma irregular em 

alguns trechos para adaptação da captação e drenagem pluvial, onde foi 

verificado acúmulo de água, que pode gerar proliferação de insetos 

transmissores de doenças além de contribuir para a ocorrência de infiltrações 

de água nos trechos em que existem falhas de impermeabilização. 

 
Conforme fotos expostas a seguir, ilustram-se os trechos que possuem 

elementos de captação e drenagem pluvial executados em desacordo com 

recomendações e critérios de dimensionamento e desempenho previstos na 

ABNT NBR 10844:1989 - Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento 

e ABNT NBR15575-5:2013 - Edificações habitacionais - Desempenho - Parte 5: 

Requisitos para os sistemas de coberturas. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 117: Prédio Java Trecho A3 - Elementos de captação e drenagem pluvial 

executados de forma irregular. 

 

 

Foto 118: Prédio Java Trecho A6 - Elementos de captação e drenagem pluvial 

executados de forma irregular. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 119: Prédio Java Trecho A7 - Elementos de captação e drenagem pluvial 

executados de forma irregular. 

 

 

Foto 120: Prédio Java Trecho A7 - Elementos de captação e drenagem pluvial 

executados de forma irregular. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 121: Prédio Java Trecho A9 - Camada de impermeabilização e proteção 

mecânica com altura incomum aproximada de 15 cm, que gera possível 

sobrecarga na laje de cobertura, e elementos de captação e drenagem pluvial 

executados de forma irregular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Foto 122: Prédio Java Trecho A9 - Camada de impermeabilização e proteção 

mecânica com altura incomum aproximada de 15 cm, que gera possível 

sobrecarga na laje de cobertura, e elementos de captação e drenagem pluvial 

executados de forma irregular. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 123: Prédio Java Trecho A9 - Elementos de captação e drenagem pluvial 

executados de forma irregular. 

 

 

Foto 124: Prédio Java Trecho AJ - Elementos de captação e drenagem pluvial 

executados de forma irregular. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 125: - Acumulo de material biológico em 

trecho de captação de água pluvial. 

 

 

Foto 126: - Acumulo de material biológico 

em trecho de captação de água pluvial. 



 

 

 
 
 

3.2.3. Irregularidade nas instalações elétricas e rede de dados móveis 

sobre o forro 

 
Conforme fotos expostas a seguir, foram observadas instalações elétricas e 

rede de dados móveis em desacordo com as recomendações e critérios de 

dimensionamento vigentes, previstos na ABNT NBR 5410:2004 - Instalações 

elétricas de baixa tensão e NBR14565:2013 - Cabeamento estruturado para 

edifícios comerciais e data centers. 

 
Destacam-se as seguintes condições irregulares com relação aos preceitos 

normativos: 

 Instalações elétricas e rede de dados não são independentes; 

 Dificuldade no acesso e transito de pessoas para realização de manutenção 

e eventual vistoria; 

 Partes de condutores e emendas desencapadas com ausência de caixa de 

passagens; 

 Condutores sem grau IP de proteção, infraestrutura e fixação adequada; 

 Presença de umidade originada das infiltrações presentes nas coberturas 

em contato direto com condutores; 

 Ventilação restrita, proporcionando risco de aumento considerável da 

temperatura ambiente. 

 
A maior parte das instalações elétricas verificadas são antigas e possuem 

adaptações irregulares que podem gerar condições de sobrecarga ou curto- 

circuito, gerando risco de incêndios e acidentes em geral. 



 

 

 
 
 

 

 
 

Foto 127: Prédio Java Trecho A2 - Rede de dados executada de forma 
irregular. 

 
 



 

 

Foto 128: Prédio Java Trecho A3 - Instalações elétricas executadas de forma 
irregular. 



 

 

 
 
 

 

 
 

Foto 129: Prédio Java Trecho A3 - Instalações elétricas executadas de forma 
irregular. 

 
 



 

 

Foto 130: Prédio Java Trecho A3 - Instalações elétricas executadas de forma 
irregular. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 131: Prédio Java Trecho A3 - Instalações elétricas executadas de forma 
irregular. 

 
 



 

 

Foto 132: Prédio Java Trecho A3 - Instalações elétricas executadas de forma 
irregular. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 133: Prédio Java Trecho A4 - Rede de dados executada de forma 
irregular. 

 
 



 

 

Foto 134: Prédio Java Trecho A4 - Instalações elétricas executadas de forma 
irregular. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 135: Prédio Java Trecho A4 - Rede de dados executada de forma 
irregular. 

 
 



 

 

Foto 136: Prédio Java Trecho A4 - Instalações elétricas executadas de forma 
irregular. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 137: Prédio Java Trecho A5 - Instalações elétricas executadas de forma 
irregular. 

 
 

Foto 138: Prédio Java Trecho A5 - Instalações elétricas executadas de forma 
irregular. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 139: Prédio Java Trecho A7 - Instalações elétricas executadas de forma 
irregular. 

 
 



 

 

Foto 140: Prédio Java Trecho A8 - Instalações elétricas executadas de forma 
irregular. 

 
 

3.2.4. Deterioração e danos em sistemas de impermeabilização 
 

 
A deterioração dos sistemas de impermeabilização possui características 

típicas do processo de envelhecimento natural que ocorrem em função da 

exposição contínua aos agentes ambientais, tais como chuvas, poluição e 

radiação solar que, ao longo do tempo, comprometem o desempenho destes 

elementos construtivos. 

 
O processo de envelhecimento natural dos sistemas de impermeabilização e 

consequente infiltração de água, que ocorrem de forma generalizada nas lajes 

das coberturas dos trechos A6, A9 e A15, geram diversas patologias como, por 

exemplo, goteiras, manchas, mofo, apodrecimento, ferrugem e eflorescências. 

 
Conforme exposto no item 3.2.2., o trecho A9 possui camada de 

impermeabilização e proteção mecânica com altura incomum aproximada de 15 

cm, que pode gerar sobrecarga na laje de cobertura. 

 
A proteção mecânica do trecho A9 é “recortada” de forma irregular para 

adaptação da captação e drenagem pluvial, onde foi verificado acúmulo de 

água, que pode originar a proliferação de insetos transmissores de doenças 

além de contribuir para a ocorrência de infiltrações de água nos trechos em que 

existem falhas de impermeabilização. 

 
A exposição constante de uma edificação à água pode atingir condições 

críticas, acarretando na diminuição drástica da durabilidade da edificação, além 

de trazer riscos à saúde do usuário. 



 

 

 
 
 
 

 

Conforme fotos expostas a seguir, foram observados sistemas de 

impermeabilização em desacordo com as recomendações e critérios de 

dimensionamento vigentes e com parâmetros de durabilidade e desempenho 

previstos na ABNT NBR 9574:2008 Impermeabilização - Seleção e projeto, 

NBR 9575:2010 Execução de impermeabilização, NBR 9952:2014 Manta 

asfáltica para impermeabilização e NBR 15575-1:2013 Edificações 

habitacionais 

- Desempenho Parte 1: Requisitos gerais. 
 
 
 
 

Foto 141: Prédio Java Trecho A6 – Deterioração do sistema de 
impermeabilização. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 142: Prédio Java Trecho A6 - Deterioração da impermeabilização. 

 

Foto 143: Prédio Java Trecho A6 - Deterioração do sistema de 
impermeabilização. 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 144: Prédio Java Trecho A9 - Deterioração do sistema de 

impermeabilização e abertura irregular feita sobre a proteção mecânica para 

encaminhamento da água pluvial, com altura incomum de 15 cm. 

 

Foto 145: Prédio Java Trecho A9 - Abertura irregular feita sobre a proteção 

mecânica para encaminhamento da água pluvial, com altura incomum de 



 

 

15cm. 

 

 

Foto 146: Prédio Java Trecho A9 - Deterioração do sistema de 
impermeabilização. 

 
 

Foto 147: Prédio Java Trecho A9 - Deterioração do sistema de 
impermeabilização. 



 

 

 
 
 

 

 
 

Foto 148: Prédio Java Trecho A9 - Deterioração do sistema de 
impermeabilização. 

 
 



 

 

Foto 149: Prédio Java Trecho A9 - Deterioração do sistema de 
impermeabilização. 

 
 
 

 

 
 

Foto 150: Prédio Java Trecho A15 – Deterioração da proteção mecânica do sistema de 

impermeabilização. 

 



 

 

 

Foto 151: Prédio Java Trecho A15 - Detalhe da foto anterior. 
 
 
 

 

 

Foto 152: Prédio Java Trecho A15 - Prédio Java Trecho A15 - Deterioração 

da proteção mecânica do sistema de impermeabilização. 



 

 

 

 

Foto 153: Prédio Java Trecho A15 - Prédio Java Trecho A15 – Deterioração 

da proteção mecânica do sistema de impermeabilização. 

 

3.2.5. Infiltração de água em forro 
 

 
Conforme fotos expostas a seguir, foram observados sinais de infiltrações de 

água em forros. 

 
 

 
Local: Circulação - Prédio Java - Área A1 

 



 

 

 

Foto 154: Sinais de infiltração de água em forro 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 155: Sinais de infiltração de água em forro 
 

 

Foto 156: Sinais de infiltração de água em forro 



 

 

 
 

 

Local: Circulação - Prédio Java - Área A2 
 
 

Foto 157: Sinais de infiltração de água em forro 
 

 

Foto 158: Sinais de infiltração de água em forro 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 159: Sinais de infiltração de água em forro 
 
 

Foto 160: Sinais de infiltração de água em forro 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 161: Sinais de infiltração de água em forro 
 
 

Local: Administração - Prédio Java 
 

Foto 162: Sala de Administração 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 163: Sinais de infiltração de água em forro 
 
 

Foto 164: Detalhe da foto anterior 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 165: Sinais de infiltração de água em forro 
 
 

Foto 166: Detalhe da foto anterior 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 167: Sinais de infiltração de água em forro 
 

 

Foto 168: Detalhe da foto anterior 



 

 

 
 

 

Local: Pós Graduação - Prédio Java 
 
 

Foto 169: Sala de Pós Graduação 
 

Foto 170: Sinais de infiltração de água em forro 



 

 

 
 

 

Local: Compras - Prédio Java 
 
 

Foto 171: Sala de Compras 
 

Foto 172: Sinais de infiltração de água em forro 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 173: Sinais de infiltração de água em forro 
 
 

Foto 174: Sinais de infiltração de água em forro 



 

 

 
 

 

Local: Centro Acadêmico - Prédio Java 
 
 

Foto 175: Centro Acadêmico 
 

 

Foto 176: Sinais de infiltração de água em forro 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 177: Sinais de infiltração de água em forro 
 
 

Foto 178: Sinais de infiltração de água em forro 



 

 

 
 
 

 

 

Foto 179: Sinais de infiltração de água em forro 
 
 
 

As anomalias identificadas possuem características típicas de infiltração de 

água gerada por danos e deterioração de trechos das telhas de fibrocimento 

onduladas e, nos trechos com laje impermeabilizada sem cobertura, por falha 

no sistema de impermeabilização, gerando manchas e ocorrência de mofo ao 

ficar aderente nas placas do forro. 

 
Os níveis de umidade e temperatura no interior de um imóvel podem propiciar 

condições favoráveis para proliferação de microrganismos, afetando a 

salubridade no interior da edificação. 



 

 

 
 
 

4. CONCLUSÃO 
 

 
Com base nas informações e dados prestados pelo solicitante e análises 

apresentadas no presente Laudo de Vistoria, verifica-se que as coberturas 

inspecionadas dos edifícios Java e Barentz possuem elementos construtivos 

que apresentam deterioração, danos e irregularidades. 

 
Em resumo, foram verificados: 

 
 

- Deterioração e danos em telhas de fibrocimento, calhas e rufos; 

- Irregularidade nos sistemas de captação e drenagem pluvial das coberturas; 

- Irregularidade nas instalações elétricas e rede de dados móveis sobre o forro; 

- Deterioração e danos em sistemas de impermeabilização; 

- Infiltração de água em forro. 
 
 
 

A deterioração das telhas de fibrocimento onduladas possui características 

típicas do processo de envelhecimento natural que ocorrem em função da 

exposição contínua aos agentes ambientais, tais como chuvas, poluição e 

radiação solar que, ao longo do tempo, comprometem o desempenho destes 

elementos construtivos. 

 
O processo de envelhecimento natural das telhas resulta em maior absorção 

de temperatura devido ao escurecimento superficial associado à manifestação 

biológica, diminuição da resistência mecânica e aumento da porosidade, que 

ocorrem de forma generalizada em todas as telhas que compõem as 

coberturas dos Edifícios Java e Barentz. 



 

 

 
 

 

A diminuição da resistência mecânica das telhas gera riscos à segurança dos 

funcionários e comunidade acadêmica em função da possibilidade de 

ocorrerem quedas em altura durante a realização das rotinas de manutenção e 

desplacamentos, que podem atingir pessoas que estejam circulando nestes 

locais, ocasionando acidentes graves ou fatais. 

 
Foram observados também diversos trechos danificados, com presença de 

ferrugem e reparos paliativos em telhas de fibrocimento, calhas e rufos. 

 
Tais condições estão em desacordo com os critérios de desempenho previstos 

nas normas vigentes. 

 
Cumpre destacar que as telhas de fibrocimento onduladas são compostas por 

amianto que, durante a sua manipulação e uso, libera fragmentos respiráveis 

que contaminam o meio ambiente e são prejudiciais à saúde. 

 
Os resíduos de amianto possuem alto potencial de afetar a saúde humana. O 

risco maior de contaminação do amianto é pelo ar, principalmente quando 

quebrado ou triturado, como é o caso dos resíduos da construção civil, 

oriundos de demolições, reformas e outros processos de destruição. 

 
A Resolução CONAMA nº 307/02 classifica como resíduo perigoso os resíduos 

da construção civil que contenham amianto, e estabelece o seu adequado 

gerenciamento, para que se evite a contaminação ambiental e da saúde 

humana. 

 
Foram verificados em diversos trechos das coberturas dos edifícios Java e 

Barentz elementos de captação e drenagem pluvial executados de forma 

irregular 



 

 

 
 

 

e em desacordo com recomendações e critérios de dimensionamento e 

desempenho previstos nas normas vigentes. 

 
Em particular, o trecho A9 possui camada de impermeabilização e proteção 

mecânica com altura incomum aproximada de 15 cm, que pode gerar 

sobrecarga na laje de cobertura. 

 
A proteção mecânica do trecho A9 é “recortada” de forma irregular para 

adaptação da captação e drenagem pluvial, onde foi verificado acúmulo de 

água, que pode originar a proliferação de insetos transmissores de doenças 

além de contribuir para a ocorrência de infiltrações de água nos trechos em que 

existem falhas de impermeabilização. 

 
Foram verificadas instalações elétricas e rede de dados móveis executadas de 

forma irregular e em desacordo com as recomendações e critérios de 

dimensionamento previstos nas normas vigentes. 

 
Ressalta-se que as instalações elétricas verificadas são antigas e possuem 

adaptações irregulares que podem gerar condições de sobrecarga ou curto- 

circuito, gerando risco de incêndios e acidentes em geral. 

 
A deterioração dos sistemas de impermeabilização também possui 

características típicas do processo de envelhecimento natural do sistema e 

ocorrem de forma generalizada nas lajes das coberturas dos trechos A6, A9 e 

A15. 



 

 

 
 

 

Tais condições estão em desacordo com as recomendações e critérios de 

dimensionamento e parâmetros de durabilidade e desempenho previstos nas 

normas vigentes. 

 
Sendo assim, conforme análises apresentadas no presente Laudo de Vistoria, 

verifica-se que as coberturas e sistemas de impermeabilização dos edifícios 

inspecionados possuem deficiências que comprometem sua função no que 

tange os aspectos de estanqueidade e desempenho, tendo sido constatados 

diversos trechos da edificação com sinais de infiltrações de água em forros 

Quando as infiltrações ocorrem de maneira constante, vão gradativamente 

deteriorando os materiais da construção civil, reduzindo sua durabilidade, 

desempenho e vida útil, acarretando na perda das condições de habitabilidade 

e de higiene do ambiente construído. 

 
Dessa forma, entende-se necessário realizar intervenções para regularização 

das condições dos elementos verificados em vistoria. 

 
 

5. SUGESTÕES 
 

Considerando as conclusões consubstanciadas no presente Laudo de Vistoria, 

apresenta-se a seguir sugestões de ações necessárias para regularização das 

condições dos elementos construtivos verificados em vistoria. 

 
1. Substituição dos elementos construtivos das coberturas dos edifícios Java e 

Barentz, que apresentam deterioração, danos e irregularidades, por  sistema 

composto por telhas com isolamento termoacústico e estrutura metálica, dos 

quais possuem processo construtivo mais rápido que o sistema existente, 

visando gerar menor impacto na rotina e operação da faculdade. 

 
2. Junto com a substituição dos elementos construtivos das coberturas, 

substituir os sistemas de captação e drenagem pluviais existentes executados 



 

 

de forma irregular por sistema devidamente dimensionado em acordo com 

recomendações e critérios  de desempenho previstos nas normas vigentes; 

 
3. Readequação das instalações elétricas e redes de dados existentes que são 

antigas e possuem adaptações irregulares, seguindo as recomendações e 

critérios de dimensionamento e execução, previstos nas normas vigentes; 

 
4. Substituição dos sistemas de impermeabilização e proteção mecânicas 

existentes, que apresentam deterioração e desempenho comprometido, por 

novo sistema devidamente dimensionado e executado em acordo com as 

recomendações, critérios e parâmetros de durabilidade e desempenho 

previstos nas normas vigentes. 

5. Os serviços supracitados devem ser realizados por empresas e profissionais 

habilitados. 

 
 
 

6. ENCERRAMENTO 
 

 
Encerrados os trabalhos, foi redigido, editado e impresso este Laudo de 

Vistoria. 
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Anexo I - A.R.T - Anotação de Responsabilidade  

 

 
São Paulo, 26 de julho de 2019. 

 

 

ALLAN CAMARGO SEGA 

CREA nº 5063473243/D - SP 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 

A.R.T - ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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Quantidade Unidade 

Consultoria 
1 Laudo Cobertura Metálica 3727,00000 metro quadrado 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

2. Dados do Contrato     

CONTRATANTE: Faculdade de direito de São Bernardo do 
Campo 

Endereço: Rua JAVA 

Complemento: 

Cidade: São Bernardo do Campo 

Contrato: 

Valor: R$ 21.800,00 

Ação Institucional: 

CPF/CNPJ: 59.108.100/0001-89 

N°: 425 

Bairro: JARDIM DO MAR 

CEP: 09750-650 

Celebrado em: 24/06/2019 

UF: SP 

Vinculada à Art n°: 

Tipo de CONTRATANTE: Pessoa Jurídica de Direito 
Público 

3. Dados da Obra Serviço     
Endereço: Rua JAVA 

Complemento: 

Cidade: São Bernardo do Campo 

Data de Início: 24/06/2019 

Previsão de Término: 26/07/2019 

Coordenadas Geográficas: 

N°: 425 

Bairro: JARDIM DO MAR 

UF: SP CEP: 09750-650 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

 
 
 

Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART 

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Estado de São Paulo 

ART de Obra ou Serviço 

28027230190914371 

 

 

 

 
 

4. Atividade Técnica    
 
 
 
 

 

5. Observações 

 

O presente laudo contempla os seguintes documentos: 1 - Laudo de vistoria; 2- 
Caderno de encargos; 3-Caderno de especificações técnicas e respectivos 
projetos; 4- Orçamentos 

 

6. Declarações 
 

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas 
normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de 
dezembro de 2004. 

1. Responsável Técnico 

ALLAN CAMARGO SEGA 
Título Profissional:     Engenheiro Civil 

 

Empresa CONTRATADA: REMASTER ENGENHARIA 
LTDA 

RNP: 2609355599 

Registro: 5063473243-SP 

Registro: 2159890-SP 

CREA-SP 
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7. Entidade de Classe 

 
147 - SÃO CAETANO DO SUL - 
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E 
ARQUITETOS DE SÃO CAETANO DO SUL 

8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 
 

  de  de     

Local data 

 

ALLAN CAMARGO SEGA - CPF: 369.083.008-70 
 

Faculdade de direito de São 
Bernardo do Campo - 
CPF/CNPJ: 
59.108.100/0001-89 

Valor ART 
R$ 226,50 

Registra
da em: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/07/20
19 

Val
or 
Pa
go 
R$ 

226,50 Nosso Numero: 

28027230190914371
 Versão do 
sistema

9. Informações 

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número. 

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br 

 
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do CONTRATANTE com o objetivo de documentar o vínculo contratual. 

www.creasp.org.br 
Tel: 0800 17 18 11 
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima 

http://www.creasp.org.br/
http://www.confea.org.br/
http://www.creasp.org.br/
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7. PLANILHA DE PREÇOS 

PLANILHA DE PREÇOS ( Materiais e Mão de Obra ) - GLOBAL 

OBRA : FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 22/07/2019 

LOCAL : RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP 

SERVIÇO: REFORMA DO TELHADO EXISTENTE - PREDIOS AVA E BARRENTS 

Prazo de obra: 04 (QUATRO) MESES     

ITEM FONTE CÓDIGO  DESCRIÇÃO UNID.  QUANT.  
CUSTO 

UNITÁRIO 
MAT. (R$) 

CUSTO 
UNITÁRIO 
M.O. (R$) 

CUSTO 
UNITÁRIO 

TOTAL 
(R$) 

CUSTO  
TOTAL 

(R$) 
BDI (%) PREÇO FINAL (R$) 

1.     SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES                R$      192.336,03  

1.1     TAPUMES, PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS                R$      192.336,03  

1.1.1 SINAPI 
74209/1 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 
          

6,00  
           

274,30  
 47,59  

           
321,89  

                 
1.931,34  

28,34%  R$             2.478,68  

1.1.2 CPOS 

02.02.130 
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 
lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 

unxmês 
          

4,00  
           

542,22  
            

92,42  
           

634,64  
                 

2.538,56  
28,34%  R$             3.257,99  

1.1.3 CPOS 

02.02.140 
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 
lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 
13,80 m² 

unxmês 
          

4,00  
           

628,89  
            

92,42  
           

721,31  
                 

2.885,24  
28,34%  R$             3.702,92  

1.1.4 SINAPI 93208 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016 

M2 
      

200,00  
           

436,39  
 128,24  

           
564,63  

             
112.926,

00  
28,34%  R$         144.929,23  

1.1.5 SINAPI 97064 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 
“TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

M 
        

30,00  
               

4,00  
 16,91  

             
20,91  

                    
627,30  

28,34%  R$                805,08  

1.1.6 SINAPI 5928 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

CHP 
      

200,00  
           

122,77  
 22,01  

           
144,78  

               
28.956,0

0  
28,34%  R$           37.162,13  
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2     ARQUITETURA                 R$    2.142.274,03  

2.1     DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                 R$      182.314,44  

2.1.1 CPOS 03.09.020 Demolição manual de camada impermeabilizante m² 
      

379,00  
                   
-    

            
10,85  

             
10,85  

                 
4.112,15  

28,34%  R$             5.277,53  

2.1.2 SINAPI 97649 
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 
      

120,00  
               

1,04  
 2,59  

               
3,63  

                    
435,60  

28,34%  R$                559,05  

2.1.3 PMSP 06-60-29 
RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO 
AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM 

m2 
   

2.273,00  
  

              
4,57  

               
4,57  

               
10.387,6

1  
28,34%  R$           13.331,46  

2.1.4 SINAPI 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 
   

2.393,00  
               

1,51  
 4,97  

               
6,48  

               
15.506,6

4  
28,34%  R$           19.901,22  

2.1.5 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 
      

433,00  
               

0,66  
 2,31  

               
2,97  

                 
1.286,01  

28,34%  R$             1.650,47  

2.1.6 CPOS 04.07.020 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas m² 
   

1.234,00  
                   
-    

              
8,37  

               
8,37  

               
10.328,5

8  
28,34%  R$           13.255,70  

2.1.7 CPOS 04.17.020 
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso 
ou parede 

un 
      

138,00  
                   
-    

            
13,27  

             
13,27  

                 
1.831,26  

28,34%  R$             2.350,24  

2.1.8 CPOS 04.17.140 Remoção de base e haste de para-raios un 
          

4,00  
                   
-    

            
33,18  

             
33,18  

                    
132,72  

28,34%  R$                170,33  

2.1.9 CPOS 04.18.040 Remoção de cabo de aço e esticadores de para-raios m 
      

725,00  
                   
-    

            
11,62  

             
11,62  

                 
8.424,50  

28,34%  R$           10.812,00  

2.1.10 CPOS 39.20.030 
Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo acima de 
6,5 mm 

m 
      

265,00  
                   
-    

              
9,51  

               
9,51  

                 
2.520,15  

28,34%  R$             3.234,36  

2.1.11 CPOS 04.35.050 Retirada de aparelho de ar condicionado portátil un 
        

23,00  
                   
-    

            
15,05  

             
15,05  

                    
346,15  

28,34%  R$                444,25  

2.1.12 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de 
despejo - ensacado 

m³ 
      

395,00  
             

13,68  
            

72,90  
             

86,58  

               
34.199,1

0  
28,34%  R$           43.891,12  

2.1.13 CPOS 05.07.050 
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico 
e metal 

m³ 
      

384,00  
             

80,82  
              

8,10  
             

88,92  

               
34.145,2

8  
28,34%  R$           43.822,05  
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2.1.14 CPOS 05.09.008 
Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo 
telhas cimento amianto 

t 
        

24,00  
           

766,67  
  

           
766,67  

               
18.400,0

8  
28,34%  R$           23.614,66  

2.2     TELHADOS                R$   1.959.959,59  

2.2.1 SINAPI 87888 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

M2 
      

433,00  
               

3,61  
 2,18  

               
5,79  

                 
2.507,07  

28,34%  R$             3.217,57  

2.2.2 SINAPI 87809 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 

M2 
      

433,00  
             

22,99  
 55,63  

             
78,62  

               
34.042,4

6  
28,34%  R$           43.690,09  

2.2.3 SINAPI 92580 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 

M2 
   

3.093,00  
             

31,38  
 5,93  

             
37,31  

             
115.399,

83  
28,34%  R$         148.104,14  

2.2.4 SINAPI 92593 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 
3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_12/2015 

KG 
 

61.842,00  
               

6,95  
 1,43  

               
8,38  

             
518.235,

96  
28,34%  R$         665.104,03  

2.2.5 CPOS 15.03.131 
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 
50, sem pintura 

kg 
   

6.155,00  
             

21,69  
                 -    

             
21,69  

             
133.501,

95  
28,34%  R$         171.336,40  

2.2.6 SINAPI 94216 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 
30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 

M2 
   

3.092,00  
           

170,14  
 1,90  

           
172,04  

             
531.947,

68  
28,34%  R$         682.701,65  

2.2.7 SINAPI 94229 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016 

M 
      

185,00  
           

114,35  
 19,30  

           
133,65  

               
24.725,2

5  
28,34%  R$           31.732,39  

2.2.8 SINAPI 94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 

M 
   

1.005,00  
             

28,91  
 5,59  

             
34,50  

               
34.672,5

0  
28,34%  R$           44.498,69  

2.2.9 CPOS 16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m m 
      

185,00  
             

79,77  
            

46,45  
           

126,22  

               
23.350,7

0  
28,34%  R$           29.968,29  
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2.2.10 CPOS 25.01.120 
Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e 
aletas em fibra de vidro 

m² 
      

120,00  
           

208,90  
                 -    

           
208,90  

               
25.068,0

0  
28,34%  R$           32.172,27  

2.2.11 CPOS 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 
          

8,22  
           

280,05  
          

213,27  
           

493,32  
                 

4.055,09  
28,34%  R$             5.204,30  

2.2.12 CPOS 32.15.100 
Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, 
tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com 
membrana acrílica 

m² 
      

137,00  
           

105,57  
            

16,41  
           

121,98  

               
16.711,2

6  
28,34%  R$           21.447,23  

2.2.13 SINAPI 98561 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
2CM. AF_06/2018 

M2 
        

94,50  
             

13,30  
 19,82  

             
33,12  

                 
3.129,84  

28,34%  R$             4.016,84  

2.2.14 CPOS 46.05.040 
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, 
inclusive conexões 

m 
      

280,00  
             

34,48  
            

11,67  
             

46,15  

               
12.922,0

0  
28,34%  R$           16.584,09  

2.2.15 SINAPI 96114 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P m2 

        
26,00  

             
45,72  

            
12,44  

             
58,16  

                 
1.512,16  

28,34%  R$             1.940,71  

2.2.16 SINAPI 96362 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA 
FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

M2 
      

336,00  
             

93,30  
 14,66  

           
107,96  

               
36.274,5

6  
28,34%  R$           46.554,77  

2.2.17 SINAPI 96372 
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM 
PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 

M2 
      

336,00  
             

25,56  
 1,54  

             
27,10  

                 
9.105,60  

28,34%  R$           11.686,13  

3     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e DADOS                R$      191.221,14  

3.1 SINAPI 91863 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
      

404,00  
               

4,01  
 4,32  

               
8,33  

                 
3.365,32  

28,34%  R$             4.319,05  

3.2 SINAPI 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN 
        

16,00  
             

11,45  
 10,45  

             
21,90  

                    
350,40  

28,34%  R$                449,70  

3.3 SINAPI 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN 
          

2,00  
             

18,35  
 16,22  

             
34,57  

                      
69,14  

28,34%  R$                  88,73  

3.4 SINAPI 91967 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN 
          

5,00  
             

25,24  
 22,01  

             
47,25  

                    
236,25  

28,34%  R$                303,20  

3.5 SINAPI 91955 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN 
        

12,00  
             

13,88  
 13,36  

             
27,24  

                    
326,88  

28,34%  R$                419,52  

3.6 CPOS 41.31.040 
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 
4000 K, fluxo luminoso de 3350 3700 lm, potência de 31 a 37 W 

un 
        

27,00  
           

318,61  
            

13,27  
           

331,88  
                 

8.960,76  
28,34%  R$           11.500,24  
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3.7 CPOS 41.31.060 
Luminária LED quadrada de embutir com difusor em translúcido, 
4000 K, fluxo luminoso de 3780 a 4140 lm, potência de 31 a 37 W 

un 
      

125,00  
           

377,47  
            

13,27  
           

390,74  

               
48.842,5

0  
28,34%  R$           62.684,46  

3.8 SINAPI 95795 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

UN 
        

21,00  
             

12,76  
 15,33  

             
28,09  

                    
589,89  

28,34%  R$                757,06  

3.9 SINAPI 95802 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

UN 
          

1,00  
             

18,27  
 18,89  

             
37,16  

                      
37,16  

28,34%  R$                  47,69  

3.10 CPOS 38.21.120 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios m 
        

71,00  
             

29,98  
            

16,60  
             

46,58  
                 

3.307,18  
28,34%  R$             4.244,43  

3.11 CPOS 38.07.200 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) m 
        

55,00  
               

5,14  
              

4,67  
               

9,81  
                    

539,55  
28,34%  R$                692,46  

3.12 CPOS 38.07.340 Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios m 
        

18,00  
             

21,32  
              

8,30  
             

29,62  
                    

533,16  
28,34%  R$                684,26  

3.13 SINAPI 91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
   

2.310,00  
               

1,63  
 1,05  

               
2,68  

                 
6.190,80  

28,34%  R$             7.945,27  

3.14 CPOS 37.04.250 
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 
DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes 

un 
          

6,00  
           

397,39  
            

74,42  
           

471,81  
                 

2.830,86  
28,34%  R$             3.633,13  

3.15 SINAPI 93670 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 
          

6,00  
             

50,59  
 6,96  

             
57,55  

                    
345,30  

28,34%  R$                443,16  

3.16 SINAPI 93668 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 
        

10,00  
             

49,49  
 4,99  

             
54,48  

                    
544,80  

28,34%  R$                699,20  

3.17 CPOS 37.10.010 Barramento de cobre nu kg 
          

7,00  
             

48,08  
              

5,91  
             

53,99  
                    

377,93  
28,34%  R$                485,04  

3.18 SINAPI 92987 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
      

650,00  
             

24,98  
 3,03  

             
28,01  

               
18.206,5

0  
28,34%  R$           23.366,22  

3.19 SINAPI 98111 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 

UN 
          

9,00  
             

15,10  
 7,01  

             
22,11  

                    
198,99  

28,34%  R$                255,38  
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3.20 CPOS 42.20.090 
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do 
cabo de 50-25mm² a 95-50mm² 

un 
        

25,00  
               

9,42  
            

16,60  
             

26,02  
                    

650,50  
28,34%  R$                834,85  

3.21 CPOS 42.05.190 Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m un 
          

4,00  
           

113,11  
            

16,60  
           

129,71  
                    

518,84  
28,34%  R$                665,88  

3.22 CPOS 42.05.440 
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive 
acessórios de fixação 

m 
   

1.700,00  
               

4,02  
            

16,60  
             

20,62  

               
35.054,0

0  
28,34%  R$           44.988,30  

3.23 SINAPI 72315 
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE 
FIXACAO H = 30CM 

UN 
        

21,00  
             

12,38  
 17,54  

             
29,92  

                    
628,32  

28,34%  R$                806,39  

3.24 SINAPI 73924/2 
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA 

M2 
        

17,10  
             

11,99  
 17,28  

             
29,27  

                    
500,52  

28,34%  R$                642,37  

3.25 CPOS 38.22.120 
Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100mm, com 
acessórios 

m 
      

152,00  
             

52,14  
            

24,89  
             

77,03  

               
11.708,5

6  
28,34%  R$           15.026,77  

3.26 CPOS 38.21.920 
Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com 
acessórios 

m 
        

35,00  
             

31,99  
            

16,60  
             

48,59  
                 

1.700,65  
28,34%  R$             2.182,61  

3.27 SINAPI 98295 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2018 

m 
   

1.800,00  
               

1,18  
 0,08  

               
1,26  

                 
2.268,00  

28,34%  R$             2.910,75  

3.28 SINAPI 98287 

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, 
INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2018 

m 
      

100,00  
               

0,61  
 0,52  

               
1,13  

                    
113,00  

28,34%  R$                145,02  

4     SERVIÇOS TÉCNICOS                R$      120.834,04  

4.1 SINAPI 90778 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
      

508,36  
               

0,95  
 99,02  

             
99,97  

               
50.820,3

0  
28,34%  R$           65.222,77  

4.2 SINAPI 90767 
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
      

704,00  
               

4,21  
 20,43  

             
24,64  

               
17.346,5

6  
28,34%  R$           22.262,58  

4.3 SINAPI 88255 
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
      

704,00  
               

4,14  
 32,77  

             
36,91  

               
25.984,6

4  
28,34%  R$           33.348,69  

TOTAL GERAL:                  R$ 2.646.665,24 

PARA A CONFECÇÃO DA PLANILHA OS PREÇOS TIVERAM COMO BASE PREFERENCIALMENTE TABELA SINAPI DE JUNHO DE 2019 E BOLETIM CPOS 176 

TÉCNICO RESPONSÁVEL: 
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        8. BDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alíquota (%) Custo Direto

1,0000

a Despesas Indiretas 1,00% 0,0100

b Administração Central 5,00% 0,0500

c Margem ou Lucro 10,00% 0,1000

d Taxa de risco, seguro e garantia 0,50% 0,0050

e Taxa de tributos (ISS, PIS e COFINS) 8,65% 0,0865

BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 28,34% 1,17238275

PLANILHA DEMONSTRATIVA DA COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI - Bonificação e Despesas Indiretas

Item

BDI = [ (1+a) (1+b) (1+c) (1+d) ]  - 1

     (1- e)
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9. ORÇAMENTO SINTÉTICO 

  

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL 

  

CLIENTE FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

OBRA REFORMA DO TELHADO EXISTENTE - PREDIOS AVA E BARRENTS 

LOCAL RUA JAVA, Nº 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP 

        

 
DATA: 22/07/2019 

  
  

  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO TOTAL PORCENTAGEM (%) 

1. 
SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES R$ 192.336,03 7,27% 

1.1 TAPUMES, PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS R$ 192.336,03 7,27% 

2 ARQUITETURA  R$ 2.142.274,03 80,94% 
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2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$ 182.314,44 6,89% 

2.2 TELHADOS R$ 1.959.959,59 74,05% 

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e DADOS R$ 191.221,14 7,22% 

4 SERVIÇOS TÉCNICOS R$ 120.834,04 4,57% 

        

  TOTAL R$ 2.646.665,24 100,00% 
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10. CRONOGRAMA DA OBRA / FÍSICO-FINANCEIRO 

 

CLIENTE FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

OBRA REFORMA DO TELHADO EXISTENTE - PREDIOS AVA E BARRENTS 

LOCAL RUA JAVA, Nº 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP 

  
          

  

  
          

  

CRONOGRAMA DA OBRA  

ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  TOTAIS  %  MÊS 01   %   MÊS 02   %   MÊS 03   %   MÊS 04   %  

1. SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES          192.336,03  7,27% 
       

  

1.1 
TAPUMES, PROTEÇÃO E 
EQUIPAMENTOS 

         192.336,03  7,27% 48.084,00 25,00% 48.084,01 25,00% 48.084,01 25,00% 48.084,00 
25,00

% 

      
        

  

2 ARQUITETURA        2.142.274,03  80,94% 
       

  

  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS           182.314,44  6,89% 91.157,21 50,00% - 
 

91.157,22 50,00% -   

      
        

  

2.2 TELHADOS       1.959.959,59  74,05% 195.995,96 10,00% 979.979,80 50,00% 195.995,96 10,00% 587.987,88 
30,00

% 
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3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e DADOS          191.221,14  7,22% 
                        
-    

  
                 
38.244,23  

20,00% 
    
133.854,80  

70,00% 
      
19.122,12  

10,00
% 

                        

4 SERVIÇOS TÉCNICOS          120.834,04  4,57% 
            
30.208,51  

25,00% 
                 
30.208,51  

25,00% 
      
30.208,51  

25,00% 
      
30.208,51  

25,00
% 

                        

TOTAL MENSAL 
GERAL 

        2.646.665,24    
            
365.445,68  

  
              
1.096.516,55  

  
      
499.300,50  

  
      
685.402,51  

  

                        

TOTAL  
ACUMULADO 

        2.646.665,24    
            
365.445,68  

  
              
1.461.962,23  

  
   
1.961.262,73  

  
   
2.646.665,24  
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11. QUANTIFICAÇÃO – REFORMA DO TELHADO 

 

  
ALTURA 

(M) 

AREAS / COMPRIMENTO 
 

TOTAL COM 
ARREDONDAM

ENTO DEPENDÊNCIA UNID. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

As área foram tiradas atraves dos projetos em Autcad 
                  

                   

DEMOLIÇÃO E RETIRADA 
                  

RETIRADA DA IMPERMEABILIZAÇÃO -  A6, A9, A15, Porção A4/A5 M2 1 
 

221,40 128,30 28,40 
          

378,10 379,00 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO - A11aA14, A∆, A16aA18, 
A1, A2, A3, A4+AJ, A5, A7, A8, A10 

M2 1 310,40 117,30 256,11 457,10 402,04 200,03 275,13 242,80 
  

131,50 
   

2.392,41 2.393,00 

REMOÇÃO DE ,MADEIRAMENTO - A11aA14, A∆, A16aA18, A1, A2, A3, 
A4+AJ, A5, A7, A8, A10 

M2 1 310,40 117,30 256,11 457,10 402,04 200,03 275,13 242,80 
  

131,50 
   

2.392,41 2.393,00 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA - NOS BEIRAIS A1, A2, A5, A7, A8, A10 

M2 0,9 
  

69,05 
  

23,70 
        

83,48 

433,00 

M2 1,8 93,71 100,45 
            

349,49 

RETIRADA DE FORRO - A1, A2, A5, A7, A8 E A10 M2 
 

457,10 402,04 242,80 
  

131,50 
        

1.233,44 1.234,00 

REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO - A1, A2, A5, A7, A8 E A10 UN 
               

138,00 138,00 

REMOÇÃO DE PARA-RAIOS UN 
               

4,00 4,00 

REMOÇÃO DE CABOS ESTICADORES DE PARA RAIOS M 
               

725,00 725,00 

RECOLOÇÃO DE CONDUTOR - PREDIO JAVA M 
               

265,00 265,00 

REMOÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PRÉDIO JAVA UN 
               

23,00 23,00 

REMOÇÃO DE DOMUS - A6 UN 
                

- 

ENTULHO - REMOÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO M3 0,15 378,10 
             

56,72 

395,00 

ENTULHO - REMOÇÃO  TELHADO M3 0,11 2392,41 
             

263,17 
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ENTULHO - REMOÇÃO ARGAMASSA M3 0,03 432,96 
             

12,99 

ENTULHO - REMOÇÃO FORRO ESPESSURA M3 0,05 1233,44 
             

61,67 

REMOÇÃO DE ENTULHO - QUANTIDADE =  TRANPORTE DE 
ENTULHO 

M3 
               

- 395,00 

TELHADOS 
                

- - 

REVESTIMENTO DAS MURETAS COM CHAPISCO E EMBOÇO MASSA 
ÚNICA 

A1, A2, A5, A7, A8, A10 

M2 0,9 
  

69,05 
  

23,70 
        

83,48 

433,00 

M2 1,8 93,71 100,45 
            

349,49 

TRAMA DE AÇO PARA APOIO DOS TELHADOS - A11aA14, A∆, 
A16aA18, A1, A2, A3, A4+AJ, A5, A7, A8, A10, A6, A9 + fechamentos 

laterais necessários (10%) 
M2 1 434,40 117,30 290,40 457,10 402,04 200,03 275,13 242,80 

  
131,50 

 
221,40 277,21 3.049,31 3.050,00 

ESTRUTURA METÁLICA PARA APOIO DA COBERTURA - TRELIÇA - 
20 KG/M2 DE TELHA = PORTANTO = 3.049,31 X 20 = 60.986,20 KG 

KG 1 60986,20 
             

60.986,20 60.987,00 

PERFIS METALCOS EM PERFIL U250X150X6,35 - 216m x 26,15Kg/m 
=5648 Kg + 507Kg ligações = PORTANTO = 6.155,00 kg 

KG 
               

6.155,00 6.155,00 

COBERTURA COM TELHA METÁLICA - A11aA14, A∆, A16aA18, A1, A2, 
A3, A4+AJ, A5, A7, A8, A10, A6, A9 + fechamentos laterais necessários 

(10%) 
M2 1 434,30 117,30 290,40 457,10 402,04 200,03 275,13 242,80 

  
131,50 

 
221,40 277,20 3.049,20 3.050,00 

CALHA EM CHAPA DE AÇO Nº 24 - PREDIO JAVA + BARENTZ A∆ M 1 172,30 19,65 
            

191,95 192,00 

RUFO NO TELHADO M 1 105,00 42,00 48,00 48,00 
   

63,00 36,00 12,00 21,00 630,00 
  

1.005,00 1.005,00 

RUFO NO TELHADO CORTE DE 1,00 M M 1 90,00 80,00 15,00 
           

185,00 185,00 

CAIXILHO TIPO VENEZIANA - h=  0,5 a 1,5m - BARENTZ M2 1,5 79,80 
             

119,70 120,00 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA - A15 M2 1 137,00 
             

137,00 137,00 

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO - 
A15 

M3 0,06 137,00 
             

8,22 8,22 

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS MURETAS - A15 M2 1 94,50 
             

94,50 94,50 

TUBO DE ESGOTO 150MM PARA DESCIDA ÁGUAS PLUVIAIS PREDIO 
JAVA - 28 DESCIDAS,  - ALTURA MÉDIA 9M VERT. + 1M HORIZ. - 

(Desprezado pequena altura do AJ) 
M 10 28,00 

             
280,00 280,00 

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. - 02 salas de audiência 

M2 1 9,00 17,00 
            

26,00 26,00 



Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A 

Página 8/2 

 

 

PAREDE DRYWALL FECHAMENTO ENTRE AMBIENTES TRECHOS 
SEM LAJE JAVA - ALTURA MÉDIA 0,8 

M2 0,8 420,00 
             

336,00 336,00 

                  
- 

INSTALAÇÕES ELETRICAS - conforme projeto 
                 

- 

Eletroduto PVC Rígido ∅ 3/4" m 1 404,00 
             

404,00 404,00 

INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V, MONTADO EM CONDULETE 4"x2" PÇ 1 16,00 
             

16,00 16,00 

DOIS INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V, MONTADOS EM 
CONDULETE 4"x2" 

PÇ 1 2,00 
             

2,00 2,00 

TRÊS INTERRUPTORES  SIMPLES 10A/250V, MONTADOS EM 
CONDULETE 4"x2" 

PÇ 1 5,00 
             

5,00 5,00 

INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V, MONTADO EM CONDULETE 
4"x2" 

PÇ 1 12,00 
             

12,00 12,00 

LUMINÁRIA RETANGULAR LED 37W DE SOBREPOR COM CONTROLE 
DE OFUSCAMENTO. REF.: EAA05-S LUMICENTER 

PÇ 1 27,00 
             

27,00 27,00 

LUMINÁRIA QUADRADA LED 37W DE SOBREPOR COM CONTROLE 
DE OFUSCAMENTO. REF.: EAA06-S LUMICENTER 

PÇ 1 121,00 
             

121,00 121,00 

CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM OU SEM ROSCA, 
TIPO CONDULETE "T" 

PÇ 1 21,00 
             

21,00 21,00 

CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM OU SEM ROSCA, 
TIPO CONDULETE "X" 

PÇ 1 1,00 
             

1,00 1,00 

ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA - 100x50mm m 1 71,00 
             

71,00 71,00 

VERGALHÃO ROSCA TOTAL ∅1/4" m 1 55,00 
             

55,00 55,00 

PERFILADO PERFURADO 19x38mm m 1 18,00 
             

18,00 18,00 

CABO DE COBRE ISOLADO (PVC) 450/750V 2,5MM2 COM 
TEMPERATURA DE SERVIÇO DE 70ºC 

m 1 2310,00 
             

2.310,00 2.310,00 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 4 DISJUNTORES PÇ 1 6,00 
             

6,00 6,00 

MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A PÇ 1 6,00 
             

6,00 6,00 

MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A PÇ 1 10,00 
             

10,00 10,00 

BARRAMENTO DE COBRE (3F+N+T) 25A PÇ 1 7,00 
             

7,00 7,00 
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CABO DE COBRE NÚ #50mm² m 1 650,00 
             

650,00 650,00 

CAIXA DE INSPEÇÃO COM HASTE COBREADA Ø3/4"X3,0M, PARA 
SISTEMAS DE ATERRAMENTO 

PÇ 1 9,00 
             

9,00 9,00 

CONEXÃO COM SOLDA EXOTÉRMICA PÇ 1 25,00 
             

25,00 25,00 

HASTE COBREADA Ø3/4"X3,0M PÇ 1 4,00 
             

4,00 4,00 

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO Ø7/8"X3/8" m 1 1700,00 
             

1.700,00 1.700,00 

TERMINAL AÉREO PÇ 1 21,00 
             

21,00 21,00 

PINTURA ESMALTE NOS ELETRODUTOS APARENTE ESTIMADO M2 
               

21,30 21,30 

INSTALAÇÕES TI - conforme solicitações TI 
                 

- 

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100MM, 
COM ACESSÓRIOS 

m 1 90,00 62,00 
            

152,00 152,00 

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50MM, 
COM ACESSÓRIOS 

m 1 35,00 
             

35,00 35,00 

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E m 1 1800,00 
             

1.800,00 1.800,00 

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM m 1 100,00 
             

100,00 100,00 
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1. OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo a uniformização dos procedimentos para 

serviços de engenharia e execução de obras de reforma a serem realizados nas 

coberturas dos Edifícios Java e Barentz do Campus da Faculdade de Direito de 

São Bernardo do Campo, situado na Rua Java, 425 - Jardim do Mar, São 

Bernardo do Campo - SP, 09750-650. 
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2. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 
 

 

Mapa com a localização do imóvel (Fonte: Google Maps). 
 

 

Vista aérea com a localização do imóvel (Fonte: Google Maps). 
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3. TERMINOLOGIA 

 
 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes definições: 

 
 

Administração 

Órgão, entidade ou unidade administrativa da Administração Pública. 

 
 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

É o registro que se faz no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) local, previamente à execução de quaisquer serviços de engenharia, tais 

como projetos, perícias, avaliações, consultorias, sondagens e a execução da obra 

propriamente dita. É ela que vincula o engenheiro responsável-técnico ao 

trabalho por ele prestado, pelo qual passa a responder na eventualidade de que 

algum erro técnico seja detectado. Uma das vias da ART deve, obrigatoriamente, 

permanecer no local da construção, à disposição da fiscalização do CREA, e deve 

conter o nome e o registro de todos os responsáveis pelas etapas individuais da 

obra (sondagem, projetos, orçamento, construção, etc.). 

 
Caderno de Encargos 

Parte do Edital de Licitação, que tem por objetivo definir o objeto da licitação e 

do sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes 

técnicas e administrativas para a sua execução. 

 
Contratada 

Prestador de serviços contratado para a execução de qualquer obra ou serviço 

técnico de engenharia em suas diversas modalidades. 
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Contratante 

Órgão setorial ou seccional que contrata a execução de serviços e obras de 

construção, complementação, reforma ou ampliação. 

 
Controle de Qualidade 

Técnicas operacionais e atividades da Contratada para verificar o atendimento 

dos requisitos de qualidade pertinentes aos serviços e obras objeto do contrato. 

 
Data base 

É a data a que se referem os custos e preços utilizados na elaboração de um 

orçamento integrante do projeto básico de uma licitação ou das propostas das 

licitantes. 

 
Empreitada por preço global 

É a modalidade de licitação onde se contrata a execução da obra ou do serviço 

por preço certo e total, sendo mais aconselhável no caso de empreendimentos 

comuns, como escolas, pavimentação de vias públicas, edificações em geral. 

Durante a execução das obras, os critérios de medição para fins de pagamento 

são mais simples, feitos somente após a conclusão de um serviço ou etapa, pois 

seus quantitativos são pouco sujeitos a alterações. 

 
Encargos sociais (ou leis sociais) 

Despesas com encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre o custo da mão-de- 

obra, conforme a legislação em vigor. Geralmente é um valor expresso em 

percentual. Para maiores detalhes, consultar o artigo técnico “Encargos Sociais”, 

publicado na Revista do TCU, nº 89. 
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Especificações técnicas 

Parte integrante dos projetos, que estabelece detalhadamente as características 

dos materiais e equipamentos necessários e suficientes ao desempenho técnico 

requerido nos projetos. As especificações técnicas devem ser justas e breves. 

Devem ser redigidas em linguagem simples e clara, evitando-se expressões como 

“ou similar”. O texto deve ser dirigido ao executante da obra, servindo como 

texto de referência e tendo em seu corpo a especificação de todos os serviços a 

executar. Sempre que possível, deve-se especificar materiais padronizados e 

nunca se deve incluir o que não se pretende exigir. 

 
Fiscalização 

Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, 

objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 

administrativas, em todos os seus aspectos. 

 
Garantia de Qualidade 

Ações planejadas e sistemáticas a serem realizadas pela Contratada durante a 

execução dos serviços e obras, de modo a infundir no Contratante a confiança de 

que os produtos, fornecimentos ou serviços atendem aos requisitos de qualidade 

estabelecidos no Caderno de Encargos. 

 
Gestão de Qualidade 

Parte da função gerencial da Contratada que implementa o Sistema de Qualidade 

a ser adotado na execução dos serviços e obras objeto do contrato. 
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Sistema de Qualidade 

Estrutura organizacional, responsabilidades, processos, procedimentos e recursos 

mobilizados pela Contratada na gestão da qualidade dos serviços e obras objeto 

do contrato. 
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4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Fiscalização 

A contratante designará equipe fiscalizadora composta por engenheiro, arquiteto 

ou funcionário devidamente credenciado com a função e autoridade de exercer 

qualquer ação de orientação, controle e fiscalização das obras e serviços de 

construção para com a contratada. 

 
Os serviços contratados devem ser executados rigorosamente de acordo com os 

projetos e especificações técnicas de materiais, mão de obra e condições gerais 

fornecidos pela contratante. 

 
A fiscalização poderá recusar qualquer trabalho que não satisfaça às condições 

contratuais, ficando a contratada obrigada a refazê-lo sem ônus à contratante. 

 
Cabe à fiscalização da contratante entre outras, as seguintes atribuições: 

 Exercer controle sobre o cronograma de execução dos serviços; 

 Analisar e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados em 

obediência ao projeto, especificações técnicas e neste caderno; 

 Aprovar as medições dos serviços; 

 Esclarecer e solucionar eventuais dúvidas técnicas. 

 

Materiais 

Todos os materiais utilizados devem ser novos, de primeira qualidade 

obedecendo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, manuais do 

fabricante, projeto e especificações técnicas ou, quando não possuir em acervo 
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nacional, normas internacionais. Deverão apresentar sem defeitos ou 

deformações e devem ser fornecidos pela contratada. 

 
Mão de obra 

Será fornecida pela contratada toda mão de obra, sendo de sua responsabilidade a 

seleção e contratação de funcionários com capacidade técnica pertinente ao 

serviço de forma a atender os termos de qualidade, prazo de execução e 

segurança estabelecidos além do cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação trabalhista em vigor. 

 
Deverão todos os trabalhadores receber treinamento adequado, admissional e 

periódico, visando garantir a execução de suas atividades com segurança. 

Devem ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança e 

medicina do trabalho contidas nas normas regulamentadoras do ministério do 

trabalho. 

 
Os equipamentos de proteção individual serão de uso obrigatório e adequados ao 

risco do serviço. Os equipamentos de proteção coletiva deverão ser 

providenciados pela contratada e adequados ao risco do serviço executado. 

 
Medições 

A(s) medição (ões) dos serviços será (ão) realizada(s) pela fiscalização da 

contratante acompanhada por representante da contratada. 

Serão pagos os serviços efetivamente executados e aceitos, não sendo admitidos 

quaisquer adiantamentos, assim como materiais “postos obra”. 
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5. CONDIÇÕES GERAIS 

 
 

Qualidade na execução e materiais 

A execução dos serviços e obras de construção, reforma ou ampliação deve 

atender às seguintes normas e práticas complementares: 

 Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

 Instruções e resoluções dos órgãos do sistema Confea e CAU; 

 Normas técnicas da ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro); 

 Especificações do fabricante. 

 

Os serviços deverão ser executados conforme as especificações desse caderno de 

encargos, especificações técnicas e projetos. 

 
Critério de Similaridade 

Os materiais e equipamentos que porventura estejam especificados com marcas e 

tipos em projeto fornecido pela contratante, poderão ser substituídos por outros 

similares propostos pela contratada, desde que a alternativa proposta possua 

comprovação de similaridade, realizada por instituição especializada e o aceite da 

contratante. 

 
Fica reservado o direito à contratante de exigir ensaios laboratoriais 

complementares dos materiais propostos. Esses ensaios serão realizados em 

laboratório a escolha da contratante e com custos a cargo da contratada. 
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Condições para liberação do início das obras 

Antes do início de qualquer atividade na instituição a contratada deverá contatar 

a contratante, que fornecerá a relação inicial de documentos a ser providenciada e 

designará um responsável pela fiscalização da obra. 

 
Horários de expediente 

Apenas em casos excepcionais, julgados pela fiscalização da contratante, será 

permitida a execução de serviços aos domingos, feriados e dias de expedientes 

suspensos ou noturnos. 

 
ART – Anotação de responsabilidade técnica 

No caso de obra ou serviço de engenharia a contratada deverá apresentar guia de 

recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), original ou cópia 

autenticada, junto ao CREA, referente à execução da obra constando o nome e 

local da obra, área e o número do processo licitatório da contratante, antes de 

iniciar qualquer atividade na obra. 

 
As Built 

Caso haja necessidade de modificações, em consequência das condições locais, 

estas só poderão ocorrer após a devida autorização da fiscalização da contratante, 

bem como do projetista responsável e tais modificações deverão ser 

acrescentadas pela contratada nos desenhos definitivos. 

 
A administração deverá receber a documentação que retrate fielmente o que foi 

modificado. Essa documentação é conhecida como as built – que significa “como 

construído” – e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificações, com 

detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execução. 
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Placa de Identificação 

Ficará por parte da contratada o fornecimento e instalação de placas de 

identificação da obra. Deverá constar identificação da obra, nome da empresa 

contratada e nome do responsável técnico com respectivo número de registro 

junto ao CREA e na outra dados fornecidos pela contratante. Deverá seguir o 

modelo que a contratante apresentar. 

 
Canteiro de Obras 

A instalação do canteiro de obra é de responsabilidade da contratada e deverá 

atender todas as exigências da NR-18 “Condições e Meio Ambiente do Trabalho 

na Indústria da Construção” e das demais das Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e da fiscalização da contratante. 

 
A contratada deverá fazer ao final da obra, toda desmobilização do seu canteiro e 

limpeza geral, com bota-fora de entulho gerado, para área fora da instituição, 

através de caçambas apropriadas e locadas pela contratada. 

 
Contratações Paralelas 

A contratante se reserva o direito de contratar com outras empresas, 

simultaneamente e para o mesmo local, a execução de obras e serviços distintos 

daqueles abrangidos pelo objeto aqui descritos. 

 
Neste caso, a contratada não poderá impor quaisquer dificuldades à introdução de 

materiais, equipamentos e pessoal na área, para a execução destes serviços ou de 

Concessionárias de Serviços Públicos. 
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A contratada exonera desde já a contratante de toda e qualquer responsabilidade 

relativa a danos ou prejuízos que lhe sejam causados pelas empresas acima 

citadas. As responsabilidades serão recíprocas e exclusivas das empresas 

contratadas. 

 
Diário de Obras 

A contratada deverá manter na obra um Diário de Obras, com no mínimo duas 

vias, para anotações de ocorrências e comunicação entre as partes, sendo que sem 

a abertura do mesmo a liberação para início dos serviços não será dada. 

 
No Diário de Obras, deverá constar também o histórico técnico detalhado dos 

serviços em execução, anotação do período de chuvas (hora de início e hora de 

término) e relação nominal e diária de todos os funcionários da contratada que 

trabalharão no local. 

 
O encaminhamento das medições para pagamento fica condicionado à entrega 

das anotações realizadas no Diário de Obras do mês correspondente à mesma. 

 
Corpo técnico 

A contratada deverá manter no canteiro um técnico em edificações ou 

encarregado/mestre de obras, um apontador além de um engenheiro civil 

residente durante todo período de execução, em função da complexidade da obra, 

que na ausência do responsável técnico, responderá pela mesma perante a 

fiscalização da contratante. Deverá haver visitas realizadas por Técnico de 

Segurança, com frequência mínima de 2 vezes por semana, acompanhada de 

emissão de relatórios assinados e anexados ao diário de obra. 
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A contratada deverá, antes de iniciar os trabalhos, credenciar o corpo técnico 

acima citado inclusive o engenheiro responsável pelo acompanhamento dos 

serviços, junto à contratante, devendo constar nome, documento de identidade, 

telefone e e-mail para contato. 

 

Se o vertente trabalho necessitar de maiores detalhamentos na esfera de 

execução de projetos, tal como projeto executivo, sem os quais não será 

possível licitar a efetiva realização da reforma das coberturas dos Edifícios 

da Faculdade, saliente-se que se encontra previsto no item 4.1 da planilha 

orçamentária, “Engenheiro Civil de Obra Pleno com Encargos 

Complementares”, 508,36 (quinhentos e oito, vírgula trinta e seis) horas 

técnicas, restando à Contratada elaborar o projeto necessário, apresentar 

novas soluções e/ou maiores detalhes executivos, tudo em consonância com 

as atribuições do engenheiro civil, consignadas no artigo 28, alínea “b”, do 

Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933.   

 

 

Modelo de contratação 

A regime de contratação se dará por empreitada por preço global 

 
 

A contratada fornecerá e utilizará ferramentas, equipamentos e todos os insumos 

necessários e adequados à realização da obra, de acordo com o objetivo da 

mesma. O transporte, a guarda e a manutenção dos equipamentos são de sua 

responsabilidade e ônus. 

 
Ficam a cargo da contratada todos os serviços de preparo de materiais, 

transportes dentro e fora da obra, vertical e horizontal. 
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Fica a cargo da contratada o abrigo e guarda dos equipamentos e materiais a 

serem empregados na execução das obras. 

 
Ficam a cargo da contratada, salários, despesas com leis sociais, impostos, taxas 

e emolumentos fiscais. 

 
A contratada deverá estar ciente, que será obrigatório cumprir fielmente e as suas 

próprias custas, as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde do 

Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego. 
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Obrigações da contratada 

Durante a execução de serviços e obras, cumprirá à contratada a execução das 

seguintes medidas: 

 Providenciar junto ao CREA as ARTs ou junto ao CAU os RRTs referentes ao 

objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 

6.496/1977; 

 Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção ou reforma e, se 

necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor; 

 Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigações fiscais incidentes ou 

que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo 

pelo contratante dos serviços e obras; 

 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos 

em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do 

contrato; 

 Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos 

trabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço 

compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas 

as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos 

necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e 

instalações para uso da fiscalização, quando previstas no Caderno de 

Encargos; 

 Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos 

serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como 

responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo; 

 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos 

em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do 

contrato; 
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 Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos 

trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, 

elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas 

adequadas de planejamento; 

 Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos 

estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as 

necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e 

obras objeto do contrato; 

 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e 

obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e 

demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do 

contrato; 

 Submeter previamente à aprovação da fiscalização eventuais ajustes no 

cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la 

perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 

 Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados 

pela fiscalização; 

 Comunicar imediatamente à fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal 

ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos; 

 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na 

vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as 

atividades executivas; 

 Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, 

de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos 

termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91; 
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 Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as 

informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como 

o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção - PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria 

de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores; 

 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se 

refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato; 

 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 

providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na 

condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente 

causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos 

serviços e obras objeto do contrato; 

 Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais 

e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato; 

 Realizar, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 

trabalhos; 

 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos 

métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos 

serviços e obras. 

 
Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela 

Contratada, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à 

fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for 

constatada. 
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A contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção 

individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais 

como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e 

mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade 

com a natureza dos serviços e obras em execução. 

 
A contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o 

trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de 

emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio. 

 
A contratada manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra 

incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor. 

 
Caberá à contratada comunicar à fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à 

autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo 

de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive 

princípios de incêndio. 

 
Cumprirá à contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e 

pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a 

execução dos trabalhos, nos termos da NR 18. 

 
Contratante realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de 

verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o 

estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos 

dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos 
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trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas 

normas de segurança e saúde no trabalho. 

 
Fica a cargo da contratada manter o local dos trabalhos limpos e desobstruídos de 

entulhos. É vedado o acúmulo de entulho ou qualquer outro material de descarte 

sobre áreas comuns, vias de circulação ou gramados. 

 
Fica reservado o direito à contratante de exigir a imediata retirada de qualquer 

funcionário da contratada, por qualquer motivo, sem ônus adicional para a 

entidade. 

 
Caberá à contratada todo o planejamento da execução das obras e serviços nos 

seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física específica 

da obra. 

 
A aprovação, de projetos ou soluções adotadas, pela fiscalização da contratante 

não exime a contratada, por eventuais falhas técnicas que ocorram durante a 

execução das obras. 

 
Todas as medidas e compatibilização dos projetos e especificações técnicas 

apresentados pela contratante deverão ser conferido in loco antes do início dos 

serviços. 

 
Fica a cargo da contratada a desmobilização do canteiro e a limpeza final da  

obra, incluindo-se a remoção do material inservível e do entulho gerados para 

fora do local. Quaisquer custos e responsabilidades pertinentes a descarte de 

entulhos, seja ele a classificação que for, serão por conta e riscos do contratado 
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durante e posterior a realização da obra, eximindo a contratada de quaisquer ônus 

gerado por essa atividade. 

 
A presença da fiscalização da contratante durante a execução dos serviços e 

obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas  

atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a  

contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, 

inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da 

legislação em vigor. 

 
A contratante poderá solicitar a contratada toda documentação pertinente a sua: 

 Habilitação jurídica; 

 Qualificação técnica; 

 Qualificação econômico-financeira; 

 Regularidade fiscal e trabalhista; 

 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 

Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, 

todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do 

local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres 

de entulhos e detritos de qualquer natureza. 

 
A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 

causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 

omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 

subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, 

decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar 
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o contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 

incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 

 
Fiscalização 

Fiscalização é a atividade que deve ser realizada de modo sistemático pelo 

contratante e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das 

disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. A 

fiscalização da contratante, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta 

de exação ou ato desabonador, poderá determinar o afastamento de preposto ou 

de qualquer empregado da contratada bem como subempreiteiras e 

subcontratados. 

 
Qualquer erro ou imperícia na execução constatada pela fiscalização da 

contratante ou pela própria contratada, obrigará a mesma, à sua conta e risco, à 

correção, remoção e nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro 

resulte da insuficiência dos levantamentos. 

 
Fica reservado o direito à contratante de exigir ensaios laboratoriais 

complementares dos materiais a serem empregados na execução das obras. Esses 

ensaios serão realizados em laboratório a escolha da contratante e com custos a 

cargo da contratada e, sendo o material ensaiado reprovado, é obrigatória a 

imediata substituição do mesmo sem ônus adicional à contratante. 

 
O período decorrente de testes dos materiais, não poderá ser descontado no prazo 

de vigência contratual. 
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A contratada prestará todos os esclarecimentos solicitados pela contratante, cujas 

reclamações se obriga a atender pronta e irrestritamente. 

A contratada dará prévio conhecimento à fiscalização da contratante das 

ocorrências nas frentes e fases das obras, afim de que seja obtido o melhor 

rendimento sem prejuízo da boa execução dos serviços. 

 
A empresa contratada para execução da obra deve facilitar, por todos os meios ao 

seu alcance, a ação da fiscalização, permitir o amplo acesso aos serviços em 

execução e atender prontamente às solicitações que lhe forem dirigidas. 

 
A fiscalização da contratante poderá determinar a paralisação das obras por razão 

relevante de ordem técnica, de segurança ou por motivo de inobservância ou de 

desobediência às ordens e instruções, cabendo a contratada todos os ônus e 

encargos decorrentes desta paralisação. 

 
A determinação de paralisação vigorará enquanto persistirem as razões da 

decisão, cabendo à fiscalização da contratante formalizar sua suspensão. A 

existência de uma divergência não poderá, em nenhuma hipótese, justificar a 

paralisação, pela contratada, das obras que lhe forem adjudicados, ressalvada 

etapa da obra ou serviço que deu origem à questão. 

 
A contratante, a seu exclusivo critério, poderá exigir o afastamento das 

subempreiteiras que não satisfizerem as necessidades dos serviços. 
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Recebimento da obra 

Após a execução do contrato, a obra será recebida provisoriamente pelo 

responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até quinze dias da 

comunicação escrita do contratado de que a obra foi encerrada. 

 
A Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de 

montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e 

componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de 

garantia. 

 
Após o recebimento provisório, o servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, receberá definitivamente a obra, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso de prazo de observação 

hábil, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

ficando o contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados. 

 
Previamente ao recebimento da obra, a empresa responsável por sua execução 

deve providenciar também a seu cargo o agendamento, junto aos órgãos federais, 

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos, de vistoria com 

vistas à obtenção de licenças e regularização dos serviços e obras concluídos, 

Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento 

de FGTS e comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e encargos 

incidentes sobre o objeto do contrato. 
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O contratado deverá entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras 

intervenções a título de manutenção ou reformas. A Administração rejeitará, no 

todo ou em parte, obra ou serviço executado em desacordo com o contrato e com 

a legislação pertinente. 

 
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pela avença. 

Conforme dispõe o art. 441 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), a coisa 

recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou 

defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe 

diminuam o valor. 

 
Além disso, o art. 12 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor) dispõe que o fabricante, produtor, construtor, nacional ou 

estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, 

manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

 
Atrasos na execução do contrato 

O atraso injustificado na execução do contrato sujeita o contratado à multa de 

mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Essa multa 

não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 

outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993. 
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Da subcontratação de parte dos serviços 

A subcontratação é o instrumento utilizado pela empresa contratada para repassar 

parte dos serviços a ela incumbidos para empresa com maior especialização 

técnica em determinado assunto ou que trabalhe com custos inferiores aos seus. 

 
À contratada caberá a responsabilidade total pela execução das obras e serviços; 

igual responsabilidade também lhe caberá pelos serviços e demais compromissos 

assumidos com a contratante e executados por terceiros sob administração, não 

havendo desta forma qualquer vínculo contratual entre a contratante e eventuais 

subempreiteiras. 

 
No caso da contratada subempreitar serviços, as empresas subempreiteiras 

deverão apresentar toda a documentação relacionada neste Caderno de Encargos. 

 
A subcontratação de partes da obra, serviço ou fornecimento não prejudica as 

responsabilidades legais e contratuais da contratada e deve ser realizada até o 

limite admitido pela Administração. 

 
Toda subcontratação deve ser autorizada expressamente pela Administração. 

A subcontratação, entretanto, não deve ser usada para burlar as regras da 

licitação. Em razão disso, o TCU determinou que: as empresas subcontratadas 

também devem comprovar, perante a Autarquia, que estão em situação regular 

fiscal e previdenciária e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios 

não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no 

órgão contratante. 
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Sanções 

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar ao 

contratado as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 

 Advertência; 

 Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior. 

 
Rescisão do contrato e sanções administrativas 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

 
Constituem principais motivos para a rescisão de um contrato administrativo, 

entre outros previstos nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/1993: 

 Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações técnicas, projetos ou prazos; 

 Lentidão no cumprimento contratual; 

 Impossibilidade de conclusão da obra, serviço ou fornecimento nos prazos 

estipulados; 

 Paralisação da obra, serviço ou fornecimento sem justa causa e sem prévia 

comunicação à Administração; 
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 Desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 

que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a 

que se refere o contrato; 

 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditivo da execução do 

contrato, regularmente comprovado. 
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6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 
 

A(s) medição(ões) dos serviços será(ão) realizada(s) pela fiscalização da 

contratante acompanhada por representante da contratada. 

 
Medições mensais a serem realizadas, após agendamento, até o 5º dia útil que a 

contratante definir do mês subsequente ao qual a medição se referir. 

 
Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 

serviços e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela 

fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as 

modificações expressa e previamente aprovadas pelo contratante. 

 
A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados 

pelo contratado, onde estão registrados os levantamentos, cálculos e gráficos 

necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços 

efetivamente executados. 

 
A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição 

deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, 

inclusive critérios de medição e pagamento. 

 
O contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com 

base nas medições de serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas as 

condições estabelecidas no contrato. 
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7. GARANTIA 

 
 

Após o recebimento definitivo do empreendimento, inicia-se a fase relativa à sua 

utilização, onde estão incluídas a sua operação e as intervenções necessárias à 

manutenção das condições técnicas definidas em projeto, de modo que sua vida 

útil e, consequentemente, seus benefícios, sejam prolongados o mais possível. 

 
A Lei das Licitações estabelece que: o recebimento provisório ou definitivo não 

exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, 

nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 
Além disso, esse mesmo normativo legal prevê que: o contratado é obrigado a 

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

 
De acordo com o Código Civil: nos contratos de empreitada de edifícios ou 

outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução 

responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do 

trabalho. Exalta o fato que a garantia não é coberta por defeitos ocasionados por 

falta de manutenção, sendo este feito pela contratante. 

 
Entretanto, ainda conforme esse normativo legal: decairá do direito assegurado 

neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos 

cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. 
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Portanto, tão logo surja o vício, defeito ou incorreção, o gestor deve contatar a 

empresa responsável pela execução da obra para que efetue os reparos 

necessários, os quais devem ser realizados sem ônus para a Administração. 

 
Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, 

vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os 

reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, 

transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em 

dívida líquida e certa da Contratada. 
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8. MANUTENÇÃO 

 
 

Iniciada a utilização do empreendimento, devem ser realizadas atividades 

técnicas e administrativas destinadas a preservar as características de 

desempenho técnico dos seus componentes e/ou sistemas. 

 
A manutenção preventiva consiste nas atividades executadas antes da ocorrência 

de problema. A corretiva, por sua vez, somente é realizada após o aparecimento 

de alguma falha. 

 
O contratado deverá fornecer o Programa de Manutenção dos materiais 

instalados para a contratante. Esse programa é um conjunto de inspeções 

periódicas realizado com vistas a evitar o surgimento de problemas e será 

executado rotineiramente pela contratante. Esse programa deve ser montado em 

função dos componentes do empreendimento e sempre deve seguir a orientação 

técnica dos fabricantes e fornecedores dos materiais e equipamentos instalados. 
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9. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

 
 

Objetivo 

Instituir os requisitos e padronizar os procedimentos das condições a serem 

apresentadas pelas empresas contratadas, subcontratadas, profissionais 

autônomos que prestam serviços para a instituição, visando a prevenção de 

acidentes e doenças ocupacionais aos trabalhadores. 

 
O atendimento aos requisitos desse manual não isentam as contratadas de atender 

obrigatoriamente todas as exigências da legislação vigente federal, estadual e 

municipal, relativas à segurança, higiene e saúde do trabalho, conforme a Lei 

6514, de 22 de dezembro de 1977, Portaria n° 3.214/78 – MTE, Normas 

Regulamentadoras, alterações e aditamentos, do Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Normas Técnicas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT e Códigos municipais da 

Comarca onde o estabelecimento sob a responsabilidade da instituição estiver 

inserido. 

 

 
 

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 
 

Uniforme e identificação 

É obrigatória a utilização e o porte do crachá nos modelos estabelecidos pela 

instituição nas dependências das obras, bem como o uso de uniforme adequado 

as atividades a serem executada. 
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CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

A Contratada deverá constituir conforme o Quadro I da NR-5, a sua Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, deverá enviar cópia da documentação 

referente às atividades da CIPA à contratante. 

 
No caso da desobrigação de constituição da CIPA, a Contratada deverá um 

preposto para tratar dos assuntos relativos à segurança e saúde do trabalho. 

Equipamento de Proteção Individual – EPI 

. 

É todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a integridade física e a 

saúde do trabalhador, conforme estabelecido na NR-06 – Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI, da Portaria 3.214 de 08/06/78, do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

 
Manter a disposição da Seção de Fiscalização de Serviços/Obras Terceirizadas da 

faculdade a Ficha de Controle de EPI atualizada, para fins de fiscalização. 

Segurança e Saúde Ocupacional. 

 
 

A Contratada deve elaborar o seu Programa de Segurança e Saúde do Trabalho, 

de forma a atender plenamente todas as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 

3.214/78 discriminando as disposições das NRs 07, 9 e 18, Normas da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, Códigos Municipais, Procedimentos, 

Normas e outros documentos pertinentes, de acordo com as características e 

peculiaridades dos trabalhos que serão executados, com ações que visem 

preservar a integridade física e mental dos trabalhadores. O Programa deve ser 

elaborado por um profissional de segurança ou medicina do trabalho, registrado 

no Ministério do Trabalho, conforme a legislação vigente. 
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O Programa da Contratada deve ser composto por ações descritas de forma que 

explicitem seus objetivos, responsáveis pela execução, locais e períodos onde 

serão realizados, público alvo e recursos utilizados. 

Além das ações efetivas citadas nas legislações, o Programa deve prever ações 

efetivas para cada um dos temas: 

a) Trabalhos em Altura; 

b) Inspeção de segurança mensal (veículos, ferramentas, máquinas, 

equipamentos, EPI, EPC, materiais, etc.); 

c) Vistoria semanal das equipes no campo de trabalho; 

d) Mapeamento de risco – NR-5; 

e) Dinamização das CIPA; 

f) Fechamento, Desligamento, Bloqueio e Identificação Provisória, da 

Alimentação de Redes Hidráulicas e Elétricas, de Máquinas e Equipamentos, 

em instalações Civis, Químicas, Elétricas e ou Mecânicas, antes do Acesso, 

Verificação, Manutenção, Limpeza ou Conservação das mesmas; 

g) Planejamento e supervisão dos serviços executados; 

h) Prevenção de choque elétrico / reanimação cardiopulmonar; 

i) Aterramento temporário de redes; 

j) Trabalhos de Solda e Corte; 

k) Trabalhos em Espaço Confinado; 

l) Manuseio e Descarte de Produtos Químicos. 

 
 

Periodicamente, a Contratada está obrigada a ministrar formalmente, a todos os 

seus trabalhadores que exerçam função de risco, reciclagem dos treinamentos e 

cursos supracitados conforme a legislação específica vigente. 
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Apresentar comprovante de treinamento: 

a) Timbre oficial da empresa; 

b) Data, hora e local do treinamento; 

c) Duração (quantidade de horas ministradas); 

d) Nome completo, função/cargo e assinatura do responsável pelo treinamento; 

e) Conteúdo programático ministrado; 

f) Nome completo, função/cargo e RG com respectiva assinatura de cada 

participante. 

 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 

A Contratada deve atender plenamente a NR-7 – Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional – PCMSO e realizar os exames admissionais, periódicos e 

demissionais onde seja verificada sua condição clínica para o exercício da função 

desejada arcando com todos os custos de implantação e manutenção. 

 
Nos casos de subcontratação, caberá a Contratada responsabilizar-se pelas 

condições de saúde e segurança. 

 
A contratante através de seus prepostos poderá tomar qualquer medida necessária 

para garantir a integridade física e psicológica dos trabalhadores da Contratada. 

Não é permitido ingerir ou estar sob efeito de bebidas alcoólicas e/ou substancias 

tóxicos durante o período de trabalho. 
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Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT 

A Contratada deverá dimensionar seu SESMT conforme o Quadro II da NR-4 

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho, tomando como referência o Código Nacional de Atividade Empresarial 

– CNAE que a Contratada esteja enquadrada. 

 
 

Nos casos em que a Contratada não for legalmente obrigada a manter profissional 

especializado conforme o Quadro II da NR-4, supracitado, a mesma deverá 

designar ou contratar um profissional, para se responsabilizar sobre ações de 

Segurança e Saúde Ocupacional. 

 
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio 

Os itens de prevenção e combate a incêndio deverão ser executados em 

conformidade com as Normas Regulamentadoras: NR-23 – Proteção Contra 

Incêndio e NR- 18– Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de 

construção, Decreto Estadual n.º 46.076, de 31 de agosto de 2001, e respectivas 

Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, alterações e 

aditamentos. 

 
É expressamente proibido a utilização de hidrantes, mangueiras, esguichos, 

extintores e qualquer outro equipamento similar, em atividade que não seja 

relacionada àquela de prevenção e combate a incêndio. 

 
Comunicação de Acidentes do Trabalho – CAT 

Quando da ocorrência de acidentes com lesão, a Contratada deverá adotar o 

seguinte procedimento: 
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a) Encaminhar imediatamente o acidentado para atendimento de emergência em 

qualquer órgão conveniado ou próprio do SUS – Sistema Único de Saúde, ou 

da Contratada, adequado ao quadro clínico apresentado; 

b) Providenciar o preenchimento da Comunicação de Acidente do Trabalho – 

CAT e registrá-la no posto do INSS, no máximo 24 horas após a ocorrência; 

c) Comunicar o acidente à Seção de Fiscalização de Serviços/Obras 

d) Fazer a investigação do acidente enviando cópia do relatório, no prazo 

máximo de 3 dias após ocorrido, a Seção de Fiscalização de Serviços/Obras 

Terceirizadas da contratada. 

 
Quando da ocorrência de acidente com danos materiais (veículos, equipamentos, 

etc.) ou acidentes com alto potencial de risco (energizamento acidental, 

alimentação hidráulica acidental, colisão de veículo, falha em manobra elétrica e 

hidráulica, queda de objeto pesado, etc.), a Contratada deverá tomar as seguintes 

providências: 

a) Comunicar imediatamente à Vigilância 

b) Comunicar imediatamente à Seção de Fiscalização de Serviços/Obras 

c) Promover a investigação do acidente e encaminhar relatório conclusivo à 

Seção de Fiscalização de Serviços/Obras até 03 dias após a ocorrência. 

 
A Contratante poderá, a seu critério, participar da investigação do acidente. 

 
 

Transporte de pessoal 

O transporte de pessoal deverá ser efetuado em veículo apropriado, conforme a 

legislação vigente, respeitando as limitações de carga e espaço do mesmo. 
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Fica expressamente proibido o transporte de pessoal em máquinas e 

equipamentos, na carroceria de caminhões, caminhonetes, ou qualquer outro tipo 

de veículo que não atenda à legislação específica vigente. 

 
A Contratada deve obedecer rigorosamente as determinações do Código de 

Trânsito Brasileiro – CTB, conforme a Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, 

e legislações pertinentes quanto a adequação de seus veículos, motoristas, e 

transporte de cargas. 

 
Dos equipamentos 

Os equipamentos tais como guindaste, braço hidráulico, cesta aérea, devem ter 

seu controle de manutenção preventiva de acordo com o indicado no manual do 

fabricante. 

 
Os veículos com adaptação deverão ser vistoriados e aprovados mediante laudo 

emitido pelos órgãos competentes que será providenciado pela Contratada antes 

do início das atividades, ou solicitado pela Contratante em consequência de 

inspeções no local de trabalho. 

 
O veículo ou equipamento que apresente defeito ou manutenção inadequada 

colocando em risco a segurança de suas manobras, estrutura ou desempenho, será 

suspenso de atividade até a liberação de sua utilização pela Seção de Fiscalização 

de Serviços/Obras Terceirizadas. 

 
Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. 

Os canteiros de obras nas dependências devem atender a Portaria n° 3.214/78 – 

MTE NR-18 item 18.4 - Áreas de Vivência. 



43 

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A 

Página 43/2 

 

 

 

 

 

Mão-de-obra 

Capacitação da mão-de-obra - Todos os trabalhadores que exercem atividades de 

risco, devem estar qualificados, habilitados e identificados de acordo com a 

determinação da Portaria n° 3.214/78 – MTE e Código de Trânsito Brasileiro – 

CTB, conforme a Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, tais como: 

a) Eletricista; 

b) Operador de Caldeira; 

c) Operador de Empilhadeira (Palleteira); 

d) Operador de Ponte-rolante; 

e) Operador de Guindaste; 

f) Operador de Elevador; 

g) Operador de Máquina Agrícola ou Pavimentadora – Trator, Motoniveladora, 

Pá-carregadeira, Retroescavadeira, Rolo-compressor, etc.; 

h) Operador de Motosserra e similares; 

i) Motorista de Veículo; 

j) Operadores de Prensas e Similares; 

k) Trabalhador em espaço confinado; 

l) Trabalhador em serviço em altura. 

 
 

Jornada de trabalho 

A jornada de trabalho deverá respeitar os limites de exercício e descanso 

impostos pela CLT. 

 
Fica proibido o pernoite de funcionários na obra e serviço. 
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Produtos Químicos Perigosos 

A Contratada deverá disponibilizar a Ficha de Informação de Segurança de 

Produto Químico – FISPQ de todo produto químico utilizado no local de 

trabalho, cumprir às normas de segurança de utilização, armazenamento e 

descarte de cada produto químico. 

 
Caberá a Contratada toda e qualquer responsabilidade e obrigação decorrente do 

não cumprimento adequado da FISPQ respectiva de cada produto. 

 
Cargas Suspensas 

O local de trabalho deverá dispor de sinalização e isolamento físico, a fim de 

evitar o acesso de pessoas alheias às atividades e em hipótese alguma permanecer 

abandonado, sem o acompanhamento de pessoa responsável. 

Quando da utilização de guincho, o operador deve ser treinado para tal operação. 

Durante atividades/trabalhos, que envolvam utilização de cargas suspensas, é 

terminantemente proibido o acesso e permanência de pessoas que não estejam 

envolvidas na operação. 

 
Trabalhos em altura 

Antes de iniciar atividades/trabalhos em altura, a empresa deverá elaborar a 

Analise de Risco e Permissão de Trabalho. 

 
Promover a sinalização/isolamento da área, onde será executado o trabalho, com 

cones, correntes, fitas zebradas ou tapumes, de modo a impedir o acesso de 

pessoas que não estejam envolvidas na operação. 
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É obrigatório o uso do cinto de segurança tipo paraquedista, em altura superior a 

2,00 m (dois metros), onde houver risco de queda. 

 
Escadas de mão 

Devem ser atendidos os requisitos da Portaria n° 3.214/78 – MTE - NR-18 item 

18.12 - Escadas, Rampas e Passarelas. 

 
 

Usar cinto de segurança para trabalhar em escadas em altura superior a 2,00 m 

(dois metros), onde o mesmo não deve ser preso em tubulações de incêndio, 

elétricas ou hidráulicas e cabos da proteção atmosférica (para-raios). 

 
Andaimes 

Devem ser atendidas os requisitos da Portaria n° 3.214/78 – MTE - NR-18 item 

18.15 - Andaimes e Plataformas de Trabalho. 

 
 

Usar cinto de segurança para trabalhar em andaimes em altura superior a 2,00 m 

(dois metros), onde o mesmo não deve ser preso em tubulações de incêndio, 

elétricas ou hidráulicas e cabos da proteção atmosférica (para-raios). 

 
Os andaimes deverão possuir Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do 

Engenheiro da contratada, responsável pela execução da obra. 

 
Solda, Corte e Operações com Chama Aberta. 

Realizar Analise de Risco e Permissão de Trabalho antes de iniciar as operações 

de soldagem elétrica ou cortes a maçarico ou serviço com esmirilhadeira. 
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Para os equipamentos como máquina de solda, maçarico os EPI - Equipamentos 

de Proteção Individual do soldador deverão estar em perfeito estado de 

conservação. 

 
Trabalhos em Áreas Confinadas 

Antes de iniciar trabalhos em áreas confinadas (tanques de estocagem, 

reservatórios de água, poços, tubulões, redes de esgotos, túneis, galerias e outras 

áreas fechadas) onde possa haver deficiência de oxigênio ou produção de gases 

tóxicos, deverá ser obrigatoriamente realizada a Analise de Risco e Permissão de 

Trabalho conforme NR-33. 

 
Abertura Solo e no Piso 

Aberturas no solo e em piso elevado devem ter barreiras de proteção contra 

quedas acidentais de pessoas, ou devem ser dotadas de tampas provisórias, 

suficientemente resistentes, para suportar o peso de uma pessoa e fixas para 

evitar deslocamento. 

 
Quando se tratar de aberturas nas vias de transito, o local deverá possuir 

sinalização anterior através de cones bandeirolas, e o local deverá estar isolado 

com tapumes ou gaiolas para evitar acesso de pessoas e ser dotado de sinalização 

luminosa à noite. 

 
Instalações Elétricas 

Devem atender os requisitos da Portaria n° 3.214/78 – MTE - NR-10 e as normas 

da ABNT, de forma a garantir a proteção dos trabalhadores e do ambiente de 

trabalho. 
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Normas 

A CONTRATADA deve obedecer as normas relativas a Segurança e 

Medicina do Trabalho expedidas pela ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas ou por órgãos governamentais, destacando-se como 

 Mínimas as seguintes: 

 NR1 – Disposições Gerais 

 NR4 – Serviços especializados em segurança e medicina do trabalho; 

 NR5 – Comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA) 

 NR18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção; 

 NBR5682 – Contratação, Execução e Supervisão de demolições; 

 NBR7678 – Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção. 

 

A observância das normas citadas não desobriga a CONTRATADA do 

cumprimento das disposições legais estabelecidas em legislação complementar a 

nível federal, estadual ou municipal. 

 
Operações de Materiais 

Quanto à armazenagem de materiais: 

Deve ser feita de tal forma que não prejudique a circulação de pessoas, cargas ou 

equipamentos de combate a incêndio ou cause sobrecargas ou empuxos em lajes 

e paredes, adicionais aos que foram previstos em seus dimensionamentos. 

 
Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser 

armazenados em local isolado, apropriado, sinalizado e de acesso somente a 

pessoas devidamente autorizadas. 
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Tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande 

comprimento devem ser estocados em camadas, com espaçadores e peças de 

retenção, separados de acordo com o tipo. 

 
Quanto ao empilhamento de materiais: 

Quanto for feito em pisos elevados, sem a existência de elementos protetores, a 

distância até a borda livre não deve ser inferior à altura da pilha. 

 
Não deve ser realizado em chão mole, úmido ou desnivelado. 

 
 

As madeiras provenientes de escoramentos, andaimes e fôrmas, devem ser 

convenientemente empilhadas após a retirada (ou rebatimento) de pregos e 

arames de amarração. 

 
As pilhas de material, a granel ou embaladas, devem ter forma e altura que 

garantam sua estabilidade e facilitem seu manuseio. 

 
Quanto ao transporte: 

O peso máximo para transporte e descarga individual realizados manualmente é 

de 60 kg. O peso máximo para levantamento individual é de 40 kg. 
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Máquinas e Equipamentos 

Quanto à operação: 

Só poderá ser feita por profissional devidamente treinado em espaço  

desobstruído e sinalizado. 

Nas paradas temporárias ou prolongadas, os operadores devem colocar os 

controles em posição neutra, acionar os freios e adotar outras cautelas com o 

objetivo de eliminar riscos provenientes de deslocamentos. 

 
Quando o operador de máquinas ou equipamentos tiver a visão dificultada por 

obstáculos, deve ser exigida a presença de sinaleiro para a orientação do 

operador, podendo a comunicação ser feita verbalmente, através de sinais 

previamente combinados ou mediante uso de rádio ou telefone. 

 
As máquinas e os equipamentos devem ter dispositivos de partida e parada, 

localizados de modo a evitar riscos para o operador. 

 
Devem ser protegidas todas as partes móveis de motores e transmissões assim 

como as partes perigosas de máquinas ao alcance dos trabalhadores, ou quando 

houver risco de ruptura, projeção de peças ou partículas; as serras circulares 

devem ter cutelo divisor e coifa para proteção do disco. Os protetores removíveis 

só podem ser retirados para execução de limpeza, lubrificação reparo e ajuste, ao 

fim dos quais devem ser, obrigatoriamente, recolocados. 

 
Quanto à manutenção: 

Inspeção, limpeza, ajuste e reparo somente devem ser executados com a máquina 

ou equipamento desligado, salvo se o movimento for indispensável à realização 
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da inspeção ou ajuste. A inspeção e a manutenção somente devem ser executadas 

por pessoas devidamente autorizadas. 

 
As máquinas e equipamentos devem ser submetidos à inspeção e manutenção, de 

acordo com as instruções do fabricante e de acordo com as normas técnicas 

oficiais vigentes, dispensando-se especial atenção a freios, mecanismos de 

direção, cabos de tração, sistema elétrico e outros dispositivos de segurança. 

As inspeções de máquinas devem ser registradas em livro próprio, especificando 

as datas em que as falhas ocorreram, as medidas corretivas adotadas e a indicação 

da pessoa ou firma que as realizou. 

 
Os cabos de aço devem ser fixados por meio de dispositivos que impeçam 

deslizamento e desgaste, e devem ser substituídos quando apresentarem 

condições que comprometam a sua integridade, face à utilização a que estiverem 

submetidos. 

 
Ferramentas Diversas 

As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o 

emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas. 

 
Não cumprimento das obrigações 

A Faculdade, constatando o não cumprimento de tópicos estabelecidos nestas 

normas ou de outros que fazem parte da legislação vigente, adotará medidas 

corretivas e punitivas contra a Contratada, conforme critérios citados nestas 

normas ou previstos no respectivo contrato. 
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10. ENCERRAMENTO 

 
 

Encerrados os trabalhos, foi redigido, editado e impresso este Caderno de 

Encargos, que se compõe de 48 (quarenta e oito) folhas escritas de um só lado, 

tendo sido então todas rubricadas, menos esta última que vai datada e assinada. 

 
Acompanham 02 (dois) anexos: 

 
 

Anexo I - A.R.T - Anotação de Responsabilidade Técnica 

Anexo II - Modelo de Diário de Obra 

 

 

 

 

 

São Paulo, 26 de julho de 2019. 
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ANEXO I 

 

 

A.R.T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

MODELO DE DIÁRIO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo - Rua Java, 425 - Jardim 

do Mar, São Bernardo do Campo - SP, 09750-650. 

FOLHA Nº  Início da obra  Término da obra  

Obra 
 Tempo 

decorrido 
 

Saldo de prazo 
 

Prazo obra  

Responsável 

técnico 

 

Data 

 
Dia da 
semana 

D S T Q Q S S 

Observação  

 

C 
O 
N 
T 
R 
A 
T 
A 
D 
A 

Turno/Tempo 

 

SOL 

 

NUBLADO CHUVA 

IMPRATICÁVEL 

MANHÃ     

TARDE     

NOITE     

 

Tarefas realizadas 

Descrição Observações 

  

  

  

Ocorrências 

Descrição Tipo de Ocorrência 

  

  

  

Equipe envolvida 

Descrição Quantidade utilizada 

  

  

  

Equipamentos utilizados 

Descrição Quantidade utilizada 

  

  

  

F 
I 
S 
C 
A 
L 
I 
Z 
A 
Ç 
Ã 
O 

CHECK-LIST 

Descrição Respostas 

O objeto do contrato está no prazo ?  

Há frentes de trabalho abertas para aumento do efetivo ?  

Há materiais suficientes para execução dos serviços ?  

O técnico de segurança realizou visita e entregou o relatório ?  

O engenheiro residente está presente na obra ?  

Observações 

 

 

 

NOMES, R.G. 
E ASSINATURAS 

 
_____________________________ 

CONTRATADA 
_____________________________ 

FISCALIZAÇÃO 
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1. OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo a determinação das especificações 

técnicas dos serviços a serem realizados por empresa especializada que irá 

fornecer mão-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários, para 

execução da substituição do sistema de cobertura dos blocos que compõem os 

Edifícios JAVA e BARENTZ do Campus da Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo, situado na Rua JAVA, 425 - Jardim do Mar, São Bernardo 

do Campo - SP, 09750-650. 



 

  

 

 

2. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 
 

 

Mapa com a localização do imóvel (Fonte: Google Maps). 
 

 

Vista aérea com a localização do imóvel (Fonte: Google Maps). 



 

  

 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

Conforme croqui exposto a seguir, as coberturas a serem reformadas foram 

subdivididas em trechos, que estão referenciados nas especificações dos serviços 

técnicos dos quais guardam relação ao longo do presente caderno. 

 

 

 
 

Os quantitativos dos serviços que serão descriminados neste caderno serão 

encontrados na planilha orçamentária, também fruto deste trabalho. 

 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Todos os materiais a empregar nas obras serão novos e devem atender as normas 

brasileiras especificas ou relativas a cada um deles. E vedado o reaproveitamento 

de materiais. 

 



 

  

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de 

convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serão 

conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a 

qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais 

fornecidos ou já empregados. 

 
Os documentos pertinentes às instalações serão complementares entre si, e o que 

constar em um deles será tão obrigatório como se constasse em todos. 

 
As informações contidas no projeto, neste caderno e planilhas deverão ser 

verificadas in loco, com a presença de representante da Faculdade de Direito, 

para conhecimento e confirmação de todas as necessidades da obra; garantindo- 

se o perfeito planejamento e execução dos serviços. Todas as dúvidas deverão ser 

questionadas formalmente aos representantes da Faculdade de Direito. 

 
A aceitação provisória de material baseada em amostras previamente aprovadas 

pela FISCALIZAÇÃO reger-se-á por planos estatísticos de dupla amostragem 

por lote entregue e antes do desembarque da mercadoria. Não será admitido o 

desembarque ou descarregamento do material nos casos de não conformidade. 

Em nenhum caso a aceitação provisória por amostragem implicara na aceitação 

definitiva de materiais ou unidades que apresentem defeito quando da inspeção 

100% (cem por cento) na hora da aplicação ou estocagem. 

 
Os serviços gerais contratados serão executados rigorosamente de acordo com o 

caderno de especificações técnicas, caderno de encargos e com todos os desenhos 

deste objeto. 

 
A CONTRATADA fica obrigada a retirar do recinto das obras os materiais 

porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO. 



 

  

 
Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que 

não satisfaçam a estas especificações. 

 
Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam 

as condições contratuais. 

 
No caso de erros e discrepâncias, as especificações deverão prevalecer sobre os 

desenhos, devendo o fato de qualquer forma ser comunicado à FISCALIZAÇÃO. 

 
Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços, apenas uma 

parte estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim 

desenhada, ou detalhada e assim deverá ser considerada para continuar através de 

todas as áreas ou locais semelhantes a menos que indicado ou anotado 

diferentemente. 

 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

qualquer responsabilidade do CONTRATADO para terceiros, sejam projetistas, 

técnicos ou outros profissionais. 

 
Especial atenção deverá ser dada pela CONTRATADA pela escolha dos 

profissionais que deverão executar as mais diferentes tarefas, pois se trata de um 

Edifício da Faculdade de Direito, em funcionamento. Portanto, todos os 

empregados da CONTRATADA deverão ser previamente autorizados para 

ingresso no Edifício e deverão portar crachá de identificação. 

 
Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho 

das instalações por ela executada, direta ou indiretamente, mesmo que ditas 

alterações se originem de erros e/ou vícios construtivos. 



 

  

 
Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados, tão logo 

seja dada a respectiva notificação ou ciência da desconformidade, por escrito em 

separado ou por anotação no Livro Diário de Obras, pela FISCALIZAÇÃO. 

 
O refazimento de serviços impugnados – retrabalho - não implica em motivos 

para descumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro. 

 
Todas as despesas decorrentes do refazimento de serviços impugnados ou não 

aceitos pela FISCALIZAÇÃO correrão por conta da CONTRATADA sem ônus 

a CONTRATANTE. 

 
As despesas com insumos e serviços auxiliares, ainda que não mencionadas nessa 

documentação, mas necessárias à completa execução do objeto – tais como: 

ferramentas e equipamentos, EPI, tapumes e proteções, instalações de canteiro e 

ou depósito de materiais, transporte de materiais, limpezas periódicas e fina da 

obra, mobilização e desmobilização – deverão ter sua remuneração computada 

nos respectivos preços unitários ou valores relativos aos serviços a que disserem 

respeito, ou ainda nas despesas indiretas consideradas na taxa de BDI. 

 

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes 

ou parcialmente desenhados para qualquer área ou local em particular  deverão 

ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a não ser que haja indicação 

ou anotação em contrário. 

 
A CONTRATADA deverá apresentar no início dos serviços a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT) relatando os serviços que serão executados sob sua responsabilidade. Se 

ao final da obra houver alteração na quantidade ou descrição dos serviços 



 

  

executados, a CONTRATADA apresentará ART/RRT vinculada com a 

complementação ou correção da primeira. 

 
Reuniões com a CONTRATADA serão realizadas no edifício da Faculdade de 

Direito de São Bernardo do Campo, situada à Rua JAVA, nº 425 – Jardim do 

Mar – São Bernardo do Campo. 

 
A CONTRATADA deverá regularizar os alvarás necessários, junto à prefeitura 

municipal, bem como fornece mensalmente, ou quando solicitado pela Faculdade 

de Direito, os comprovantes de recolhimentos de impostos, emolumentos e taxas, 

relativas à execução da obra. Será de responsabilidade da CONTRATADA o 

pagamento de todas as taxas, emolumentos e outras despesas legais envolvidas. 

 
A paralisação da execução dos serviços em razão de precipitação de chuvas, 

somente será considerada para efeito de prorrogação do prazo de execução, se 

devidamente anotado no Diário de Obras com a anuência da FISCALIZAÇÃO 

da CONTRATANTE. 

 
A CONTRATADA deverá elaborar todas as documentações necessárias à 

segurança do trabalho por profissional legalmente habilitado na área de 

segurança do trabalho. 

 
A placa de obra deverá conter os nomes dos responsáveis conforme exigências 

do CREA e da Procuradoria. 

 
Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de 

alguns dos materiais especificados neste memorial, esta substituição poderá ser 

efetuada mediante expressa autorização, da FISCALIZAÇÃO, para cada caso 

particular. 



 

  

 
Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS 

EQUIVALENTES aqueles com certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos 

testes específicos em laboratórios idôneos e especializados tenham apresentado 

resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, 

durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

A equivalência entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais 

componentes do projeto, sejam no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, 

forma de fixação ou qualquer outro elemento, serão aceitas somente se não 

apresentarem prejuízos quanto à segurança, aos aspectos plásticos, à 

funcionalidade, e estarão sujeitos à avaliação e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 
A consulta sobre equivalência será efetuada em tempo oportuno pela 

CONTRATADA, não se admitindo, em nenhuma hipótese, que dita consulta 

sirva para justificar o descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato. 

 

 

5. SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

 
 

5.1. COBERTURAS 

 
 

O sistema de cobertura a ser implantado divide-se em 3 tipos: 

 
 

5.1.1. JOIST (Ref. Fast-Roof, Santo André Distr. Industrial LTDA) com 

telhas termoacústicas 

 
Local: Trechos contemplados são A1, A2, A5 e A10 

 
 

Esse sistema contempla os trechos em que não há laje de concreto entre o teto do 

último pavimento e o telhado, apenas fechamento em forro mineral. 



 

  

 
Sua escolha se dá pela rápida velocidade de execução, sendo grande parte dos 

componentes com características pré-fabricadas como pintura, corte, dobra e 

montagem. 

 
O sistema JOIST é mais leve comparado com a estrutura de madeira existente, 

possui fácil transporte e instalação, além de propiciar maior conforto térmico e 

acústico. 

 
Os forros minerais existentes não serão mais utilizados nos trechos supracitados, 

deixando à mostra toda a estrutura e telha desse sistema nos ambientes internos. 

 

Para os trechos que serão instalados o sistema JOIST, onde não haverá forro, 

constatou-se a incompatibilidade de utilizar as luminárias existentes e da 

infraestrutura de alimentação elétrica das mesmas. 

 
Devido a administração relatar que não poderia ficar sem iluminação até 

posterior licitação para execução do serviço de instalações elétricas, fez-se 

necessário incluir no escopo de serviços o projeto de luminotécnica e suas 

especificações técnicas. 

 
Para a distribuição de cargas entre o sistema JOIST e a estrutura do edifício, fez- 

se necessário o dimensionamento e projeto de estrutura metálica com suas 

devidas conexões com a estrutura de concreto armado existente e a estrutura do 

sistema. 

 
 

5.1.2. STEEL FRAME (Ref. Carpintaria Metálica, Santo André Distr. 

Industrial LTDA) com telha trapezoidal sanduiche 

 
Local: Trechos contemplados são: A3, A4, A9, A11 a A14, A16 a A18 e AΔ 



 

  

 
 

Esse sistema contempla os trechos em que há laje de concreto entre o teto do 

último pavimento e o telhado. 

 
Sua escolha se dá pela rápida velocidade de execução, sendo grande parte dos 

elementos pré-fabricados que propiciam rápida montagem e instalação. 

 
Outro fator levado em consideração é o fato da estrutura ser leve relativamente a 

estrutura de madeira existente ou que gere sobrecargas relevantes para as lajes, 

além de propiciar isolação térmica parcial do ambiente externo para o interno. 

 

 

5.2. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 

Local: Trecho A15 

O sistema de impermeabilização será utilizado no trecho A15, em que as 

coberturas são compostas por laje de concreto e que não há possibilidade de 

fechamento com cobertura em telhado em função da locação do chiller do 

edifício BARENTZ. 

 
A escolha do sistema de impermeabilização com manta asfáltica se dá pela 

versatilidade de execução em locais com grandes interferências e durabilidade 

em relação a outros sistemas de impermeabilização. 

 

 

6. SERVIÇOS INICIAIS 

 
 

6.1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO 

 
 



 

  

A CONTRATADA fica responsável por qualquer instalação provisória 

necessária para a execução da obra, entre elas: 

 
1) A construção de escritórios, depósitos, almoxarifado, galpões e sanitários e 

vestiários provisórios, etc; conforme necessidade e dimensionamento da 

CONTRATADA, atendendo normas legais e respeitando as condições impostas 

pela FISCALIZAÇÃO quanto ao mínimo necessário. A área destinada para a sua 

instalação, bem como o pátio para armazenamento de produtos a granel, deverá 

ser mínima e será indicada pela FISCALIZAÇÃO. 

 
2) As ligações de redes (energia, telefone, água, esgoto, etc.) necessárias para 

perfeita execução da obra deverão ser solicitadas aos órgãos competentes o qual 

definira os pontos a serem interligados e executados (Material e Mao de Obra) 

sob responsabilidade da CONTRATADA. 

 
3) Todos os equipamentos e instalações necessários a execução de cada um dos 

serviços, como andaimes e outros, de forma a atender a NR 18 em sua integra 

com todas as proteções aplicáveis a cada caso de acordo com as diretrizes 

fixadas. 

 
As instalações provisórias da obra deverão ser dotadas de todos os dispositivos 

de proteção e segurança necessários. 

 

Para implantação do canteiro de obras, efetuar completa limpeza do local, 

tomando-se todos os cuidados para evitar danos a terceiros, evitando a obstrução 

de hidrantes e acessos aos edifícios no entorno. 

 
Janelas de vestiários e banheiros deverão ser preservadas tendo seu alcance visual 

reduzido. 



 

  

 
Para início dos serviços, a CONTRATADA deverá manter no canteiro um 

encarregado ou mestre de obras, um apontador além de um engenheiro civil, 

conforme orçamento técnico, em função da complexidade da obra. 

 
As obras serão executadas de acordo com o cronograma de execução 

apresentado, devendo a CONTRATADA, em conjunto com a FACULDADE, 

definirem um plano de execução obra coerente com os critérios de segurança, 

observadas as condições de conforto dos funcionários e alunos, e considerando as 

restrições de funcionamento do edifício. 

 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA, todos os desligamentos 

preventivos e as ligações provisórias necessárias. As instalações provisórias 

deverão ser feitas de acordo com as normas vigentes. 

 
Todas as licenças, taxas e exigências da Prefeitura Municipal, Concessionárias e 

demais órgãos serão a cargo da CONTRATADA. 

 
A CONTRATADA deverá apresentar ART do CREA referente à execução da 

obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida. 

 
Após o término da obra ou serviço, a CONTRATADA deverá providenciar as 

ligações definitivas que se fizerem necessárias. 

 
A CONTRATADA deverá efetuar, às suas custas, no início dos trabalhos, 

conferência das dimensões indicadas nos projetos, locação das estruturas, locação 

dos quadros elétricos, dos equipamentos, dos pontos de instalações e dos 

percursos de eletrocalhas, eletrodutos e do cabeamento, verificar os desníveis e 

espaços necessários para atender ao projeto. 



 

  

 
Deverão ser verificadas também as interferências entre estrutura e infraestrutura 

elétrica existente. 

 
A locação da obra deverá ser executada por profissional capacitado e seguir 

rigorosamente às indicações dos projetos, podendo sofrer alterações, desde que 

previamente aprovadas pela FACULDADE. Em caso de discrepância entre o 

projeto e as condições locais, estas deverão ser comunicadas imediatamente à 

FACULDADE. 

 

É de responsabilidade da CONTRATADA a execução das proteções necessárias, 

assim como a sua segurança, atendendo as prescrições da NR 8. 

 
A CONTRATADA deverá providenciar todo o isolamento e proteção dos 

móveis, equipamentos e acessórios da unidade, de forma a evitar o contato destes 

com a poeira e demais substâncias indesejáveis. Este isolamento deverá ser com 

lonas e outros elementos apropriados para estes fins, devendo os equipamentos e 

mobiliários ficar plenamente protegidos.  

 
A CONTRATADA deverá dispor de lonas, telhas, entre outros materiais 

provisórios, para fechamento do local de trabalho, caso seja observado a 

possibilidade de chuvas. 

 
Deverá ser utilizada lona plástica reforçada de qualidade e com boa resistência, à 

base de Polietileno, em espessura compatível com a destinação de proteção. 

 
A CONTRATADA será responsabilizada por danos ocasionados, caso não 

execute as ações de segurança estabelecidas. 

 
As bordas deverão ser fixadas de modo a não permitir que a lona se desloque até 



 

  

o término da intervenção. 

 
Todos os equipamentos e instalações necessários a execução de cada um dos 

serviços, como andaimes e outros, de forma a atender as Normas 

Regulamentadoras nº 18 e 35 em sua integra com todas as proteções aplicáveis a 

cada caso de acordo com as diretrizes fixadas. 

 
Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a CONTRATADA deverá 

apresentar o Manual de Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação 

e Uso, sendo que a sua apresentação deverá obedecer ao roteiro a seguir: 

 
a) o Manual de Manutenção e Conservação deverá reunir as especificações dos 

fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos 

de garantia e a rede nacional de assistência técnica, bem como as recomendações 

de manutenção e conservação de tais equipamentos; 

 
b) as Instruções de Operação e Uso deverão reunir todas as recomendações 

fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e 

operação, a fim de permitir sua adequada utilização. 

 

6.2. PLACA DE OBRA 

 
 

Fixada em estrutura de madeira. 

 
 

Será de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a confecção e fixação 

em local visível, das placas de obra, inclusive aquela relativa a obra em epigrafe, 

com os nomes dos responsáveis técnicos, de acordo com as exigências do CREA 

e conforme modelo disponibilizado pela FACULDADE. 

 
O local de fixação será designado pela FACULDADE. 



 

  

 

 
6.3. DIÁRIO DE OBRAS 

 
 

A CONTRATADA deverá manter na obra um Diário de Obras (modelo Anexo 

II), com no mínimo duas vias, para anotações de ocorrências e comunicação entre 

as partes, sendo que sem a abertura do mesmo a liberação para início dos 

serviços não será dada. 

 
No Diário de Obras, deverá constar também o histórico técnico detalhado dos 

serviços em execução, anotação do período de chuvas (hora de início e hora de 

término) e relação nominal e diária de todos os funcionários da CONTRATADA 

que trabalharão no local. 

 
O encaminhamento das medições para pagamento fica condicionado à entrega 

das anotações realizadas no Diário de Obras do mês correspondente à mesma. 



 

  

 

6.4. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 
 

A FACULDADE irá destinar a área prevista para à instalação do Canteiro de 

Obras. 

 
Após o final da obra a CONTRATADA será responsável pela retirada das 

instalações do canteiro, no retorno dos equipamentos às suas origens e na 

reconstituição da área utilizada, recompondo a sua condição original, quer se 

trate de área verde "in natura" ou de áreas do âmbito urbano como praças e 

logradouros públicos. Podem abranger serviços de: demolições, desmontagens, 

transportes de materiais e equipamentos, revegetação, reflorestamento, 

repavimentação e reurbanização. 

 
A) Abrigos 

 
 

- Abrigo provisório em madeira: 

Em locais previamente acordados junto a FACULDADE, deverão ser executados 

abrigos em estrutura de madeira e cobertura em telha de fibrocimento (e=4 mm) 

para refeitório, deposito de materiais e ferramentas. 

 
Na execução dos abrigos, admitir-se-á o uso de material equivalente ou superior, 

desde que com autorização escrita da FACULDADE e atendendo as condições 

prescritas na NR-18. 

 

- Abrigo provisório metálico tipo container: 

 
 

Em locais previamente acordados junto a FACULDADE, durante toda a obra, a 

CONTRATADA deverá manter abrigo provisório tipo container para os 

seguintes fins: vestiários e banheiro com vasos sanitários e chuveiros. 



 

  

 
A CONTRATADA deverá submeter a aprovação da FISCALIZAÇÃO antes da 

instalação do mesmo, atendendo as condições prescritas na NR-18. 

 
B) Ligação provisória de água e esgoto para abrigos  

 
 

Em atendimento aos sanitários provisórios e necessidades da obra, fica a cargo da 

CONTRATADA a instalação provisória de água e esgoto, sendo os pontos 

fornecidos pela CONTRATANTE. 

 
É responsabilidade da CONTRATADA providenciar a interligação de seu 

canteiro ao(s) pontos informados. 

 
Os reservatórios deverão ser com tampa, dimensionados para atender a todos o 

abrigo. 

 
O abastecimento de água do canteiro será sem interrupção, mesmo que a 

CONTRATADA seja obrigada a utilizar-se de caminhão pipa. 

 

C) Ligação provisória de luz e força para obra  

 
 

Em atendimento a necessidade da obra fica a cargo da CONTRATADA a ligação 

provisória de energia elétrica, sendo os pontos fornecidos pela FACULDADE. 

 
É responsabilidade da CONTRATADA providenciar a interligação de seu 

canteiro ao(s) pontos informados. 

 
Caso os pontos fornecidos não atendam a demanda, ficará por conta da 

CONTRATADA suprir a demanda com ligação independente ao sistema de rede 

da concessionária local ou com o uso de geradores a combustível silenciado 



 

  

cabinado e sem incomodo com odores ou barulhos aos alunos e funcionários da 

faculdade ou terceiro. 

 
Os ramais internos serão feitos com condutores isolados por camadas 

termoplásticas e serão dimensionados para atender a toda a demanda. 

 
Os ramais aéreos serão instalados em postes com isoladores de porcelana. 

 
 

As emendas de cabos de fios serão executadas com conectores 

(obrigatoriamente) e guarnecidas com fita isolante. 

 
Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. 

 

 

A FACULDADE atuara na vigilância sobre as instalações provisórias, podendo 

exigir reparos, consertos, substituições sempre que desconfiar da sua segurança. 

 
Entretanto tal ação não elidira a responsabilidade da CONTRATADA que terá a 

obrigação primordial de instala-la e mantê-la em ordem e conservação, a fim de 

evitar acidentes de trabalho. 

 
Todas as instalações deverão atender a NR 18 do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

 
 

D) Cargas e Transportes de entulhos 

 
 

Todo material inservível deverá ser depositado em caçambas adequadas e 

carregado para fora do local da obra. 

 

A CONTRATADA deverá transportar todo o entulho gerado na obra térreo pela 



 

  

parte externa dos edifícios. 

 

E) Andaimes e Tapumes 

 
 

Em todos os trabalhos executados fachadas ou em qualquer atividade elevada do 

solo, deverão ser utilizados andaimes metálicos de encaixe. 

 
Os andaimes deverão ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com 

segurança, as cargas a que estarão sujeitos e de forma que tenham altura que 

permita o trabalho, ou seja, a mobilidade, o acesso de pessoas e materiais, 

segundo as determinações da NR18. 

 
Deverão estar bem firmes e escorados, tendo seus montantes apoiados sobre 

calços ou sapatas, capazes de resistir aos esforços e as cargas transmitidas e 

serem compatíveis a resistência do solo. 

 
Não e admitida a utilização de emendas nas tabuas utilizadas como piso sobre os 

andaimes. 

 
O contraventamento é necessário e será feito a 45 graus. Deve existir sempre 

guarda-corpo. 

 
O fechamento das janelas deverá ser realizado utilizando tapume de madeira 

compensada com espessura mínima de 6 mm nos locais de execução dos 

serviços. 

 
Quaisquer outros elementos que apresentem riscos de quebra, danos, riscos ou 

outras avarias deverão ser protegidos. 

 

7. SERVIÇOS EXECUTIVOS 



 

  

 
 

7.1. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS 

 
 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá com detalhado exame 

e levantamento da edificação ou elemento construtivo a ser demolido ou 

removido. 

 
Deverão ser considerados aspectos importantes como a natureza da estrutura, os 

métodos utilizados na construção da edificação, as condições das construções da 

edificação, as condições das construções vizinhas, existência de porões, subsolos 

e depósitos de combustíveis e outros. 

 
A CONTRATADA deverá remover ou deslocar qualquer interferência que venha 

ocorrer no andamento da execução dos serviços pretendidos, tais como: 

instalações hidráulicas, instalações elétricas e dados, aparelhos de climatização, 

instalações SPDA, rufos, calhas, telhas, alvenarias. 

 
Cabe a CONTRATADA dimensionar e planejar a execução dos trabalhos 

compatibilizando o local de execução com sua equipe de obra, visando assim 

minimizar as interferências. 

 
As partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar 

poeira em excesso durante o processo demolição. 

 
Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, serão 

convenientemente removidos para os locais indicados pela FACULDADE. 

 

A demolição convencional, manual ou mecânica, será executada conforme 

previsto no projeto e de acordo com as recomendações da Norma NBR 5682 e 



 

  

deverá ser executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis 

motorizadas ou manuais. 

 
A remoção de entulhos poderá ser feita por meio de calhas e tubos, respeitando  

as tolerâncias estipuladas nos itens 7.1.3 e 7.1.4 da Norma NBR 5682. 

 
Será evitado o acúmulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga 

excessiva sobre os pisos ou pressão lateral excessiva sobre as paredes. Peças de 

grande porte como a madeira poderão ser arreadas até o solo, por meio de 

guindaste, ou removidas através do uso de talhas. 

 
Nos trechos sem laje do edifício JAVA, todas as divisórias internas que não 

forem de alvenaria deverão ser removidas sejam elas tipo Eucatex, fórmica, 

vidro, madeira ou outros materiais. 

 
Para as divisórias em drywall, deverá procurar mantê-las. Apenas em último caso 

será permitido a sua remoção, sendo que os materiais que precisarem ser 

recompostos em sua reinstalação serão de responsabilidade da CONTRATADA, 

devendo esta avaliar as condições e incluir em seus valores preliminarmente a 

contratação. Todas as divisórias drywall deverão estar escoradas no momento de 

demolição dos forros. 

 
Após término da obra deverá a CONTRATADA fazer a reinstalação, re-fixação 

e/ou colocação na posição original as instalações citadas, deixando-as em pleno 

funcionamento. Tais serviços deverão estar inclusos na composição do valor 



 

  

 

 

 

ofertado pela CONTRATADA e, a limpeza geral e o descarte dos materiais 

retirados, não deverão acarretar qualquer ônus a FACULDADE. 

 
Conforme croqui exposto a seguir, apresentam-se os trechos com a indicação dos 

serviços a serem executados: 

 

 

 

 

 

7.1.1. Remoção de telhados, cumeeiras, calhas e rufos 

 
 

As telhas, cumeeiras e outras peças de amianto removidas deverão ser 

depositadas e abrigadas independentes de quaisquer outros materiais, entulhos, 

equipamentos e com controle restrito para posterior recolhimento e, embaladas 

na forma exigida pelo destinatário final. 



 

  

 

 

 

Deve ser evitada qualquer operação de corte, furação, abrasão e trituração de 

material contendo amianto. No caso de necessidade destas operações, devem ser 

feitas observando-se obrigatoriamente: 

 
I - o uso de ferramentas especiais que absorvam os particulados (exaustão) ou 

efetuem o corte úmido; 

II - o uso adequado de equipamentos de proteção individual; 

 
 

O material contendo amianto que for retirado não deve ser empilhado nem 

apoiado diretamente sobre o piso ou solo e deverá ter seu peso distribuído sobre 

vigas de madeira ou aço de pelo menos 08 cm de altura. 

 
Todo material contendo amianto que for quebrado deverá ser recolhido em 

caçambas, caixas de madeira ou caixas metálicas sem aberturas ou frestas no 

fundo e nas laterais e posteriormente acondicionado (embalado) em “Big Bags”, 

ou tambores com tampa removível, sobre “pallets” para ser encaminhado à 

disposição final. 

 
O material contendo amianto só será retirado da unidade para disposição final se 

estiver acondicionado (embalado) pela unidade, na forma exigida pelo 

destinatário final. 

 
A CONTRATADA deverá tomar o máximo de cuidado com a Segurança e 

limpeza do local e evitar ruídos excessivos, pois as obras serão executadas com a 

faculdade em funcionamento. 



 

  

 

 

 

A CONTRATADA deverá disponibilizar aos seus funcionários todo 

equipamento necessário para execução de trabalhos em altura, uma vez que os 

serviços encontram-se aproximadamente a 12,00 metros do nível do solo. Sendo 

que antes dos trabalhos serem iniciados, a mesma deverá verificar se há pontos 

de ancoragem para fixação de andaimes e cordas para os trabalhadores, caso não 

existam pontos de ancoragem, a CONTRATADA deverá providencia-los e os 

mesmos, deverão estar em conformidade com as normas vigentes. 

 
A retirada das telhas deverá proceder em etapas, (conforme planejamento pré- 

definido junto a ADMINISTRAÇÃO), não será admitido em hipótese alguma o 

descobrimento total do edifício. 

 
Em caso de intempéries, com ocorrência de chuvas, caso o telhado esteja exposto 

a CONTRATADA deverá fornecer lonas plásticas para o cobrimento parcial da 

edificação e também para os usuários do edifício (onde os mesmos ficarão 

responsáveis pela proteção dos seus documentos, maquinas e equipamentos). 

Qualquer dano ou prejuízo causado neste sentido, ficara totalmente sob 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

 
 

7.1.2. Remoção de estrutura de madeira 

 
 

Deverá inicialmente ser realizada nas estruturas secundárias (ripas, caibros) 

seguida da remoção das estruturas primárias (terças e tesouras) 

 
Todas as madeiras que estiverem condenadas (Caibros, Ripão, Vigota e Vigas) 

por apresentar deterioração por organismos Xilófagos (fungos e insetos) e danos 



 

  

 

 

 

físicos que comprometam a sua integridade, deverão ser colocadas em local 

separado das demais para a posterior medição da FISCALIZAÇÃO, após a 

medição, a CONTRATADA deverá remover do local todo o material condenado, 

para bota fora autorizado e certificado. As demais madeiras ficarão em posse da 

Faculdade em local determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

 
 

7.1.3. Remoção de impermeabilização 

 
 

Deverá ser removida toda camada de contrapiso, proteção mecânica, mantas 

asfálticas, regularização e quaisquer outras camadas existentes até chegar a laje 

de concreto. Em especial ao trecho A9 que possui camada de aproximadamente 

15 cm e uma sobrecarga excessiva para a laje existente. 

 
 

7.1.4. Remoção de instalações elétricas e de dados 

 
 

Deverão ser removidos os condutores elétricos, dados, eletrodutos, bandejas, 

eletrocalhas, canaletas, perfilados, barras roscadas, conduítes e demais 

instalações elétricas e dados que estiverem percorrendo o comprimento entre o 

telhado e a laje e constatar-se não estarem mais aptos para funcionamento. 

 

As instalações deverão ser removidas e separados em 2 grupos: os que 

apresentam boas condições de uso e os que não, informando a FACULDADE, 

que irá determinar quais itens poderão ser descartados. 

 
No edifício JAVA, todos os itens que apresentarem função, utilidade e 

trabalhando para o funcionamento dos circuitos e rede atual deverão ser 

realocados de forma aérea pelo corredor que percorre o último pavimento do 



 

  

edifício. Deverão ficar abaixo do forro/laje e com altura suficiente para a 

segurança dos usuários. 

 
Os condutores elétricos e de dados do edifício JAVA, poderão utilizar a 

infraestrutura de eletrocalhas existentes que passam pelo corredor, desde que não 

excedam os limites estabelecidos nas normas vigentes, em especial NBR 5410. 

Caso a capacidade limite das eletrocalhas for excedida, deverá ser instalado 

novas com estrutura de sustentação fixada na parede existente. 

 

 

 
 

 
 

 

Deverão ser retiradas todas as luminárias dos trechos do edifício JAVA em que 

não haverá mais forro mineral, ou seja, para os locais que serão implementados a 

cobertura com o sistema JOIST. Os itens retirados em boas condições de uso 

deverão ser devolvidos em sua totalidade para a Faculdade. 

 

 
 

7.1.5. Remoção de materiais civis 



 

  

 
 

Deverá ser removido todo o reboco da face interna e superior das platibandas dos 

trechos de cobertura sem laje do edifício JAVA, de forma a não danificar as 

alvenarias e estruturas existentes, deixando expostos os tijolos da parede. 

 

 

 
 

 
 
 

Arames, pregos, entre outros materiais que possam comprometer a ancoragem de 

futuro revestimento argamassado que será aplicado deverão ser removidos. 

 

Nos trechos sem laje do edifício JAVA, as alvenarias INTERNAS poderão ser 

removidas parcialmente caso o sistema de cobertura apresente alguma 

interferência devido a paginação de sua estrutura. 

 
A remoção da alvenaria deverá ocorrer de cima para baixo, até atingir a altura 

necessária sem afetar os elementos construtivos inferiores, sendo permitida 

apenas a remoção do bloco inteiro. 



 

  

 
Toda avaria causada na alvenaria deverá ser reparada, em especial o topo da 

parede que deverá estar limpa, nivelada e sem buracos, executando regularização 

com argamassa para reboco quando necessário. 

 

 

7.2. COBERTURAS 

 
 

7.2.1 Revestimento Argamassado 

 
 

Local: Trechos A1, A2, A5 e A10. 

 
 

O revestimento argamassado deverá ser executado nas faces das platibandas e 

muretas que tiverem removidos os emboços/rebocos, além dos eventuais locais 

que se fizerem necessários. 

 
Deverá ser executado antes da colocação das treliças e terças dos telhados. 

 
 

A) Materiais 

 
 

Todos os materiais componentes dos revestimentos de mesclas, como cimento, 

areia, cal, água e outros, deverá vir ensacado. 

 
Para o armazenamento, o cimento será colocado em pilhas que não ultrapassem 2 

m de altura. A areia e a brita serão armazenadas em áreas reservadas para tal fim 

previamente calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos 

caminhões, se espalharão, tomando a forma de uma pirâmide truncada. A 

armazenagem da cal será realizada em local seco e protegido, de modo a 

preservá-la das variações climáticas 

 



 

  

Para o emboço e reboco DEVERÁ utilizar argamassas pré-fabricadas, cujo 

armazenamento será feito em local seco e protegido. 

 

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serão preparadas 

com particular cuidado, satisfazendo às seguintes indicações: 

 
- O amassamento do chapisco será mecânico e contínuo e o do emboço e reboco 

poderá ser manual ou mecânico, devendo durar 3 minutos, contados a partir do 

momento em que todos os componentes, inclusive a água, estiverem lançados na 

betoneira; 

 
- Deverá utilizar caixotes plásticos para amassamento manual, transporte ou 

qualquer outro serviço que utilize argamassa. Não serão permitidos caixotes de 

madeira ou outros materiais. O amassamento será feito em local permitido pela 

FACULDADE; 

 
- O amassamento manual será feito sob área coberta e de acordo com as 

circunstâncias e recursos do canteiro de serviço, em masseiras, tabuleiros de 

superfícies planas impermeáveis e resistentes; 

 
- No amassamento manual, de início serão misturados a seco os agregados, 

(areia), com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), 

revolvendo-se os materiais a pá, até que a mescla adquira coloração uniforme. 

Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa, adicionando-se, 

paulatinamente, a água necessária no centro da coroa assim formada; 

 
- O amassamento prosseguirá com os devidos cuidados, de modo a evitar perda 

de água ou segregação dos materiais, até formar uma massa homogênea, de 

aspecto uniforme e consistência plástica adequada; 



 

  

 

 

 

- As quantidades de argamassa serão preparadas na medida das necessidades dos 

serviços a executar em cada etapa, a fim de evitar o início de endurecimento 

antes de seu emprego; 

 
- As argamassas contendo cimento serão, usadas dentro de 2 horas a contar do 

primeiro contato do cimento com a água; 

 
- Toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento será rejeitada e 

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la; 

 
- A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não 

poderá ser novamente empregada; 

 
- No preparo das argamassas, será utilizada água apenas na quantidade necessária 

à plasticidade adequada; 

 
- Após o início da pega da argamassa, não será adicionada água (para aumento de 

plasticidade) na mistura; 

 
- Os traços recomendados nesta Prática para as argamassas de revestimento 

poderão ser alterados mediante indicação do projeto ou exigência da 

FACULDADE. 

 

 

B) Processo Executivo 

 
 

B.1) Chapisco 

 
 



 

  

Toda a alvenaria que necessite de chapisco deverá estar previamente limpa. Os 

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

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

 
As superfícies lisas de concreto deverão ser chapiscadas com argamassa pré- 

fabricada ensacada utilizando desempenadeira dentada. 

 

 
 

B.2) Emboço (Massa Grossa) 

 
 

O emboço a ser realizado nas paredes somente será iniciado antes da instalação 

das treliças dos telhados e após a completa pega das argamassas de chapisco. 

 
De início, serão executadas as guias e faixas verticais de argamassa com 

espaçamento de 1 a 2 metros, que servirão de referência. 

 
As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriados, 

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

argamassa, com auxílio de fio de prumo. 

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

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

argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. A argamassa a 

ser utilizada deverá ser pré-fabricada ensacada. Depois de sarrafeados, os 

emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a aderência 

do reboco. A espessura dos emboços será de 10 a 13 mm. 

 

 
 

B.3) Reboco (Massa Fina) 



 

  

 
 

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, 

com a superfície limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. A 

argamassa a ser utilizada deverá ser de pré-fabricada ensacada. 

 
Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão 

apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo 

tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O 

acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, 

camurça ou borracha macia. A espessura do reboco será de 5 a 7 mm. 

 

 
 

7.2.2 Estrutura metálica do telhado 

 
 

A) Matéria Prima 

 
 

O aço e os elementos de ligação utilizados na fabricação das estruturas metálicas 

obedecerão às prescrições estabelecidas nas especificações de materiais. 

 
Somente poderão ser utilizados na fabricação os materiais que atenderem aos 

limites de tolerância de fornecimento estabelecidos no projeto. 

 

 

Serão admitidos ajustes corretivos através de desempeno mecânico ou por 

aquecimento controlado, desde que a temperatura não ultrapasse a 650°C. Estes 

procedimentos também serão admitidos para a obtenção de pré-deformações 

necessárias. 

 
Todos os perfis metálicos para apoio das treliças e outras peças da estrutura 

deverão ser compostas com chapas ou perfis laminados inteiramente soldados, 



 

  

conforme indicação do projeto. 

 

 
 

B) Cortes 

 
 

Os cortes por meios térmicos deverão ser realizados, de preferência, com 

equipamentos automáticos. As bordas assim obtidas deverão ser isentas de 

entalhes e depressões. 

 
Eventuais entalhes ou depressões de profundidade inferior a 4,5 mm poderão ser 

tolerados. Além desse limite deverão ser removidos por esmerilhamento. 

 
Não será necessário aplainar ou dar acabamento às bordas de chapas ou perfis 

cortados com serra, tesoura ou maçarico, salvo indicação em contrário nos 

desenhos e especificações. 

 
Se não puderem ser evitadas, as bordas deverão ter acabamento liso, obtido por 

esmeril, goiva ou plaina. 



 

  

 

 

 

As rebarbas deverão ser removidas para permitir o ajustamento das partes que 

serão parafusadas ou soldadas, ou se originarem riscos durante a construção. 

 
Os ensaios para a demonstração da conformidade do material com os requisitos 

de projeto serão limitados aos exigidos pelas normas e especificações. Se o 

material recebido não atender às tolerâncias da ASTM A6 relativas à curvatura, 

planicidade, geometria e outros requisitos, será admitida a correção por 

aquecimento ou desempeno mecânico, dentro dos limites indicados na norma. 

 
Os procedimentos corretivos para recondicionamento de chapas e perfis 

estruturais recebidos da usina poderão também ser utilizados pelo fabricante da 

estrutura se as anomalias forem constatadas ou ocorrerem após o recebimento 

dos produtos. 

 
Os materiais retirados do estoque deverão ter qualidade igual ou superior à 

exigida pelas especificações. 

 
Os relatórios elaborados pela usina poderão ser aceitos para a comprovação da 

qualidade. Os materiais de estoque adquiridos sem qualquer especificação não 

poderão ser utilizados sem a aprovação expressa da FACULDADE e do autor do 

projeto. 



 

  

 

 

 

C) Perfis Metálicos (para ligação entre treliças metálicas da cobertura e estrutura de 

concreto armado existente) 

 
 

- Perfil U 250x150x6,35 - 26,15kg/m.  Produzidos em aço ASTM A36 

- Chapa de espessura. 8 mm Produzidos em aço ASTM A36 

- Parafuso para concreto, produzido em aço carbono, cementado e temperado 

12x100, autoatarrachante e sem expansão. Ref. Ancora, PCE 12100 

 
Todos os perfis metálicos terão função de apoio e sustentação das treliças 

metálicas que serão instaladas posteriormente. Fará a intermediação de 

transferências de cargas da cobertura para a estrutura de concreto armado 

existente. Deverá seguir o projeto e as normativas vigentes. 

 
Após a entrega no canteiro de serviço, a estrutura será armazenada sobre 

dormentes de madeira. Durante o manuseio e empilhamento, todo cuidado será 

tomado para evitar empenamentos, danos na pintura, flambagens, distorções ou 

esforços excessivos nas peças. 

 
Partes protuberantes, capazes de serem dobradas ou avariadas durante o 

manuseio ou transporte, serão escoradas com madeira, braçadeiras ou qualquer 

outro meio. Peças empenadas não deverão ser aceitas. 

 
Todos os perfis metálicos deverão ser fixados em pilares de concreto, nunca em 

alvenaria ou viga 

 
Os parafusos de fixação deverão ficar ao menos 5 cm de distância entre seu eixo 

e as bordas da estrutura de concreto armado. 



 

  

 

 

 

As vigas metálicas deverão ser distribuídas e alinhadas com os pilares existentes, 

respeitando um vão máximo de 5,00m 

 
Todos os pilares de concreto armado para fixação indicados em projeto deverão 

ter a posição validada in loco. 

 
O nível dos perfis se dará de forma que deverá seguir as seguintes premissas: 

 
 

1 - Toda estrutura deverá ficar acima do nível da parte mais alta de qualquer 

janela daquele trecho; 

2 - Ficar o mais alto possível respeitando as limitações de fixações na estrutura 

de concreto existente e com nível do telhado não transpassando a altura das 

platibandas e muretas; 

3 - Em último caso, o telhado poderá transpassar as platibandas e muretas sendo 

necessário providenciar os fechamentos laterais nas aberturas com o mesmo 

material. 

 
Os elementos deverão ser posicionados de tal modo que a maior parte do calor 

desenvolvido durante a solda seja aplicado ao material mais espesso. As soldas 

serão iniciadas pelo centro e se estenderão até as extremidades, permitindo que 

estas estejam livres para compensar a contração da solda e evitar o aparecimento 

de tensões confinadas. 

 
As peças prontas deverão ser retilíneas e manter a forma de projeto, livre de 

distorções, empenos ou outras tensões de retração. 



 

  

 

 

 

Durante a parafusagem deverão ser utilizados parafusos provisórios para manter 

a posição relativa das peças, vedado o emprego de espinas para forçar a 

coincidência dos furos, alarga-los ou distorcer os perfis. Coincidência 

insuficiente deverá originar recusa da peça pela FISCALIZAÇÃO. 

 
Todos os materiais e métodos de fabricação obedecerão à especificação para 

conexões estruturais para parafusos ASTM A325, na sua mais recente edição. O 

aperto dos parafusos de alta resistência será realizado com chaves de impacto, 

torquímetro. 

 
A técnica de soldagem, a execução, a aparência e a qualidade das soldas, bem 

como os métodos utilizados na correção de defeitos, deverão obedecer às seções 

3 e 4 da AWS D1.1. 

 
As superfícies a serem soldadas deverão estar livres de escórias, graxas, rebarbas, 

tintas ou quaisquer outros materiais estranhos. 

 
Deverão ser respeitadas as indicações do projeto de fabricação, tais como 

dimensões, tipo, localização e comprimento de todas as soldas. As dimensões e 

os comprimentos de todos os filetes deverão ser proporcionais à espessura da 

chapa e à resistência requerida. 

 
Elementos como chumbadores de ancoragem, a serem instalados nas fundações 

de concreto ou em outras estruturas de concreto, e placas de base soltas, a serem 

instaladas sobre argamassa de enchimento, deverão ser entregues antes das 

demais peças, a fim de evitar atrasos no desenvolvimento da construção das 

fundações ou na montagem da estrutura metálica. 



 

  

 

 

 

As partes das peças de aço que transmitem esforços ao concreto por aderência 

não deverão ser pintadas. Com exceção deste caso e nos pontos em que a pintura 

for desnecessária, todas as peças deverão receber na fabricação pelo menos uma 

camada de primer. 

 
As superfícies inacessíveis após a montagem da estrutura serão previamente 

limpas e pintadas, com exceção das superfícies de contato, que não deverão ser 

pintadas. 

 
Após a montagem da estrutura, todas as superfícies serão limpas de modo a 

ficarem adequadas à aplicação da pintura de acabamento. Os pontos das 

superfícies cuja camada de tinta aplicada antes da montagem e tenha sido 

avariada deverão ser retocados utilizando a tinta original. 

 
Também as áreas adjacentes aos parafusos de campo deixados sem pintura serão 

devidamente escovadas, de forma a assegurar a aderência da tinta e pintadas. A 

pintura de acabamento será aplicada nas demãos necessárias, conforme indicação 

das especificações, de modo a obter uma superfície final uniforme. 

 

 
 

D) Treliças (Sistema JOIST) 

 
 

Local: Trechos A1, A2, A5 e A10 

 
 

Os perfis das treliças do sistema JOIST, deverão ser formados a frio em aço 

galvanizado, espessura mínima #16 (1,55mm) e respeitando todas as normativas 

da NBR 7008. Pintura pelo processo eletrostática a pó com tinta resina epóxi / 



 

  

 

 

 

poliéster (camada mínimo de 55 micras) na tonalidade preto modelo (Ref. Fast- 

Roof, Santo André Distr. Industrial LTDA) 

 
As treliças do sistema JOIST deverão vir com todo seu comprimento montado e 

pintado de fábrica e o conjunto composto por 2 vigas treliça gêmeas e demais 

componentes de ligação entre elas. 

 
Será elevado mecanicamente ao local de instalação e recomenda-se que o peso 

máximo não ultrapasse 400 kg por conjunto. 

 
Todos os componentes deverão vir cortados, dobrados e pintados. Os perfis das 

terças poderão ser parafusadas no local de montagem caso indicado pelo 

fabricante. 

 
Emendas das treliças poderão ser parafusadas no canteiro de obras antes de sua 

elevação. Essa possibilidade é permitida apenas em casos de comprimentos que 

impossibilitem o transporte, descarga ou manuseio no local. 

 
Em, casos excepcionais, após aprovação da FISCALIZAÇÃO, será permitido 

montagem das treliças ou do conjunto “in loco”. 

 
É recomendada a utilização de reguladores de altura nas terças, possibilitando o 

caimento dos telhados sem necessidade do desnivelamento das treliças. Caso o 

sistema que a CONTRATADA utilize não possua reguladores de altura de terças, 

deverá ser apresentada solução para caída dos telhados com as alterações 

necessárias e respeitando todas as normativas vigentes para todos os sistemas 



 

  

 

 

 

necessários para sua execução nela envolvidos e deverá ser aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 
 

Esquema sistema JOIST - Conjunto de vigas treliças gêmeas (twin), travamentos, terças e 

telhado - Fonte: Revista Techne Pini 

 

 

O espaçamento entre os conjuntos varia em função da altura, carga atuante e 

material utilizado. Deverá seguir a recomendação do fabricante. 

 

 
 

 
Vista do corte do sistema - Espaçamento entre os conjuntos. 



 

  

 

 

 

As vigas JOIST são duas treliças metálicas de banzos paralelos, afastadas e 

ligadas entre si por travamentos, formando um elemento estável e autoportante 

 
A altura das treliças deverão ser a menor possível. Recomenda-se entre 60 e 100 

cm, com intuito de deixar o pé direito do trecho o mais alto possível. 

 
Todos os materiais poderão ser descarregados manualmente, um a um, sendo 

elevados para a cobertura por equipamentos mecânicos. 

 
A fixação das treliças com o perfil metálico de apoio deverá seguir as 

recomendações do fabricante. 

 
As treliças deverão ser montadas com os elementos indicados no projeto ou de 

conformidade com as normas, no caso de omissão do projeto e seguindo as 

recomendações do fabricante. 

 

 
 

D.1) Montagem 

 
 

O método e a sequência de montagem deverá ser submetidos à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO junto ao plano de execução. 

 
A CONTRATADA deverá manter vias de acesso ao canteiro que permitam a 

movimentação dos equipamentos a serem utilizados durante a fase de montagem, 

bem como a manipulação das peças a serem montadas no canteiro se for o caso, e 

em conformidade com o Plano de Execução dos serviços e obras. 



 

  

 

 

 

As treliças do sistema JOIST deverão ser elevadas pelo lado externo do edifício. 

Deverá posicionar manualmente as treliças no pavimento térreo próximo ao local 

de elevação. 

 
As peças deverão estar protegidas desde o momento da manipulação até a 

elevação, visto que virão pintadas de fábrica. Quaisquer danos decorrentes em 

sua manipulação será de responsabilidade da CONTRATADA. Fica a cargo da 

FISCALIZAÇÃO aceitar o reparo ou exigir a troca do componente. 

 
Deverá haver andaimes com plataformas no pavimento que será instalado os 

conjuntos e em toda a área necessária próxima sua altura de fixação, facilitando 

pequenas movimentações manuais pelos funcionários. 

 
Após a montagem no chão dos travamentos entre as vigas treliça, parte-se para a 

elevação das mesmas. As vigas duplas deverão ser elevadas com quatro cabos de, 

no mínimo, 6 m de extensão cada. Os cabos devem estar posicionados a 3,60 m 

do centro da viga para os dois lados. 

 
 

 
Esquema de fixação dos cabos para elevação do conjunto 



 

  

 

 

 

No plano da cobertura, as vigas duplas devem ser colocadas lado a lado, sem 

espaçamento entre elas. Após a elevação, as vigas duplas são distribuídas ao 

longo da cobertura, com os espaçamentos previstos no projeto. 

 
Nos trechos A1, A2 e A5 a elevação dos elementos construtivos deverão ser 

realizados através de caminhão munck. 

 
Para o trecho A10, em função de sua pequena dimensão e altura, poderá ser 

realizado manualmente com andaimes, guinchos de coluna ou talhas. Toda 

programação e planejamento deverá ser apresentado e aprovado pela 

FACULDADE antes do início da obra. 

 
 

Caminhão munck – Fonte: Portal Governo 



 

  

 

 

 

Qualquer necessidade de utilização de vagas na via pública ou outros transtornos 

necessários ao tráfico de veículos local, deverá ser aprovado pelos órgãos de 

transito do município e outros que se fizerem necessários, além da 

FACULDADE. Qualquer despesa decorrente fica a cargo da CONTRATADA. 

 
Todas as elevações mecanizadas deverão ser acompanhadas por técnico de 

segurança. 

 
A fixação das treliças nos perfis metálicos de suporte só poderá ser executada 

após a elevação, alocação e conferência dos posicionamentos. 

 
O Plano de Execução será elaborado de conformidade com as facilidades do 

canteiro de serviço, como espaços adequados para armazenamento, vias de 

acesso e espaços de montagem livres de interferências, previamente concebido e 

executado pela CONTRATADA sob as condições oferecidas pelo 

CONTRATANTE. 

 
Toda a estrutura metálica deverá estar com a soldagem, aperto de parafusos, 

alinhamento, usinagem, correções de distorções e outros atendendo ao projeto e 

especificações, além das normativas vigentes. 

 
Todos os estágios da montagem, nivelamentos, prumos, caimentos, locações e 

pintura em perfeito estado de uso, estético e de funcionamento. 



 

  

 

 

 

E) Treliças (Steel Frame) 

 
 

Local: Trechos A3, A4, A9, A11 a A14, A16 a A18 e AΔ 

 
 

Os perfis das treliças do sistema Steel Frame, deverão ser formados a frio em aço 

galvanizado, espessura mínima #20 (0,95mm) e respeitando todas as normativas 

da NBR 7008. Deverá ser totalmente aparafusada com parafuso autobrocante 

indicado pelo fornecedor (Ref. Carpintaria metálica, Santo André Distr. 

Industrial LTDA). 

 

 

 
 

Foto sistema da estrutura em Steel Frame da cobertura - (Ref. Carpintaria Metálica, Santo André 

Distr. Industrial LTDA) Fonte: Santo André Distr. Industrial. 

 

Todas as peças deverão vir cortadas e dobradas de fábrica, sendo necessário 

apenas a montagem das treliças no local e fixação na cobertura. 



 

  

 

 

 

Para o edifício BARENTZ, deverão ser montadas e fixadas no local de instalação 

(sobre a laje), salvo indicação contrária no projeto. 

 
Para o edifício JAVA, poderá ser montada tanto na laje quanto no canteiro. 

Elevação até a cobertura através de talhas ou guincho de coluna e posterior 

fixação na laje. 

 
Nas coberturas que forem retirados os telhados existentes, deverão ser protegidos 

que a CONTRATADA não tiver com seus funcionários trabalhando ou em 

momentos de chuvas e tempestades. 

 
Atentar-se a interferências do local como vigas invertidas, desnivelamentos de 

laje, equipamentos, entre outros. Eventuais adaptações deverão ser contemplados 

nos custos ainda em fase de edital. 

 
Para o trecho A4, deverá ser contemplado eventuais estruturas auxiliares de baixo 

peso para comportar as treliças e contornar a disposição das caixas d’águas. Essa 

modificação poderá ser realizada apenas no pequeno trecho em desnível que as 

abriga. 

 
Poderá também, com aprovação da FISCALIZAÇÃO, realizar modificações, 

subtraindo as existentes e incluindo outras de tamanhos diferentes sem diminuir a 

capacidade total. Essas modificações deverão ser contempladas em orçamento 

em fase de edital. Deverá respeitar a todas as normativas vigentes dos sistemas 

que poderão sofrer alterações, em especial a resistência da estrutura em função 

das cargas atuantes. 



 

  

 

 

 

7.2.3 Telhados, calhas e rufos 

 
 

Local: Trechos A1 a A5, A9 a A14, A∆ e A16 e A18 

 
 

A) Materiais 

 
 

A.1) Telhas sobre estrutura Steel Frame 

 
 

Para os trechos com estrutura Steel Frame, a CONTRATADA deverá fornecer e 

instalar: 

 
Telhas trapezoidais 40 Sanduiche, termoacústica, galvalume #28 (0,43mm) + 

EPS 30mm + #28 (0,43mm) - Face Externa pintada pelo processo eletrostática a 

pó com tinta resina epóxi / poliéster (camada mínimo de 55 micras) na tonalidade 

branco. 

 
Referência: modelo TR40 (largura útil 980mm), Santo André Distr. Industrial 

LTDA. 



 

  

 

 

 
 

 

Amostra de telha sanduiche formado por enchimento EPS e telha sem pintura colada em ambas 

as faces do enchimento. 

 

 

Imagem ilustrativa, Corte - Telha trapezoidal 40 Sanduiche 



 

  

 

 

 
 

 

Imagem ilustrativa, 3D - Telha trapezoidal 40 Sanduiche. Referência modelo TR40 (largura útil 

980mm), Santo André Distr. Industrial LTDA 

 

 

 
A.2) Telhas sobre estrutura JOIST 

 
 

Para os trechos com estrutura JOIST, a CONTRATADA deverá fornecer e 

instalar: 

 
Telhas trapezoidais 40 Sanduiche, termoacústica, galvalume sendo a telha 

inferior com espessura de #28 (0,43mm), perfurada Ø5mm pintada na face 

inferior pelo processo eletrostática a pó com tinta resina epóxi / poliéster (camada 

mínimo de 55 micras) na tonalidade preto + camada Lã de Rocha 63mm + Telha 

superior de espessura #28 (0,43mm), com face superior pintada pelo processo 

eletrostática a pó com tinta resina epóxi / poliéster (camada mínimo de 55 

micras) na tonalidade branco 

. 

Para esse tipo de telha, seu enchimento é montado “in loco”. 

 
 

Referência modelo TR40 (largura útil 980mm), Santo André Distr. Industrial 

LTDA. 



 

  

 

 

 
 

 

Amostra de telha perfurada sem pintura. 

 

 

Após o sistema montado, deverão suportar uma sobrecarga admissível mínima de 

100Kgf/m². 

 
Os parafusos deverão ser galvanizados e autobrocantes. 

 
 

As medidas das telhas deverão ser extraídas no local antes da instalação das 

mesmas, não serão admitidas telhas com imperfeições, rebarbas, sinais de 

amassamento ou qualquer outro tipo de avaria, a CONTRATADA deverá instalar 

as telhas de modo que a cobertura permaneça estanque. 

 
As chapas para a fabricação dos rufos deverão ser de espessura mínima # 24 

pintadas com pintura da face exterior de mesmo tipo e cor da pintura da face 

exterior da telha. 



 

  

 

 

 

As chapas para a fabricação das calhas deverão ser de espessura mínima # 24 

com pintura da face exterior de mesmo tipo e cor da pintura da face exterior da 

telha. A face interior, com pintura do mesmo tipo e cor da pintura da face interna 

da telha. 

 
As telhas metálicas deverão possuir cantos retilíneos, isentas de rachaduras, furos 

e amassaduras. Os tipos e as dimensões obedecerão às especificações de projeto. 

 
Seguir recomendação e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto 

aos cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e 

recobrimento mínimo das peças, além de todas as especificações quanto ao 

comprimento e largura, nivelamento da face superior e paralelismo das terças. 

 
Verificar a embalagem de proteção. Telhas de aço pintadas não devem ser 

arrastadas pelo chão ou umas sobre as outras e cuidado especial deve ser tomado 

com a pintura. As telhas não devem ser descarregadas sob chuva. 

 
De preferência, o armazenamento será realizado em local próximo da montagem, 

em área plana, com as peças na posição vertical e em local protegido e seco. Na 

impossibilidade, as telhas serão apoiadas sobre suportes de madeira espaçados de 

3 m, aproximadamente, de altura variável, de modo que a pilha fique 

ligeiramente inclinada, com espaço suficiente para a ventilação entre as peças, de 

modo a evitar o contato das extremidades com o solo. 

 
As peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, 

juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixação serão acondicionados em 



 

  

 

 

 

caixas, etiquetadas com a indicação do tipo e quantidade e protegidas contra 

danos. 

 
Para a fixação das telhas, utilizar acessórios de fixação consideração a proteção 

com materiais isolantes indicados pelo fabricante como: borracha, neoprene, etc., 

evitando-se a corrosão eletrolítica. Cobre e suas ligas não poderão ser utilizadas 

de maneira alguma. 

 
As chapas das calhas e rufos devem estar isentas de ferrugem e suas dobras 

isentas de fissuras. 

 

 
 

B) Montagem 

 
 

Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da 

estrutura de sustentação com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, 

serão realizados os ajustes necessários. Serão obedecidos os recobrimentos 

mínimos indicados pelo fabricante, em função da inclinação do telhado. As telhas 

serão fixadas às estruturas de sustentação por meio de dispositivos adequados, de 

conformidade com as especificações do fabricante e detalhes do projeto. 

 
A fixação das telhas na estrutura de terças, deverá sempre ser na parte alta da 

telha, comumente chamada de “onda alta”. Deverá ser no mínimo 3 

parafusos/telha/terça, e no mínimo 3 parafusos por m2 de cobertura. 

 
Quaisquer fixadores deverão estar no mínimo 25mm das bordas das telhas 



 

  

 

 

 

Deve-se usar parafusadeira de alto torque, com controle de velocidade e limitador 

de profundidade, com intuito de não causar fixação excessiva ou insuficiente. 

 
 

 

Exemplo de fixação correta e incorreta dos parafusos. Fonte: Hard fixadores 

 

 

A fixação longitudinal entre telhas (costura) deverá sempre ser na “onda alta” ou 

na diagonal que liga a “onda alta” com a parte baixa (“onda baixa”) do trapézio 

da telha. O espaçamento entre fixadores, deverá ser no máximo 500mm. 

 
 

Imagem ilustrativa Telha trapezoidal 40 Sanduiche. Referência modelo TR40 (largura útil 

980mm), Santo André Distr. Industrial LTDA 



 

  

 

 

 

Não será permitido nenhum fixador na “onda baixa” da face externa das telhas, 

com objetivo de mitigar riscos de infiltrações para o ambiente interno. 

 
 

Imagem ilustrativa sistema de fixação. Referência modelo TR40 (largura útil 980mm), Santo 

André Distr. Industrial LTDA 

 

Será permitido fixador na onda baixa apenas na face interna das telhas no sistema 

em lã de rocha. 

 
 

Imagem ilustrativa sistema de fixação para telha em lã de rocha. Referência modelo TR40 

(largura útil 980mm), Santo André Distr. Industrial LTDA 



 

  

 

 

 

 

 

A fixação para as telhas em lã de rocha, poderá ser feita apenas na aba horizontal 

superior do perfil cartola, sendo que para isso o perfil deverá estar fixado em 

ambas as abas horizontais inferiores nas terças. 

 
Iniciar a execução em faixas perpendiculares às terças, no sentido de baixo para 

cima e no sentido contrário dos ventos dominantes. 

 
O enchimento das telhas realizados “in loco” deverão seguir a sequencia de 

execução prevista projeto. 

 
Permitir o trânsito sobre o telhado somente sobre tábuas ou chapas de madeira 

adequadamente apoiadas nas telhas. 

 
 

Imagem ilustrativa sistema de telha trapezoidal 40 com enchimento em lã de rocha. Referência 

modelo TR40 (largura útil 980mm), Santo André Distr. Industrial LTDA 



 

  

 

 

 

O caimento mínimo de projeto deverá ser de 5%. 

 
 

Nos locais críticos, utilizar fitas de vedações recomendadas pelo fabricante nas 

sobreposições transversais e longitudinais. 

 
Nos locais recomendados pelo fabricante, utilizar calços passiveis de fixação no 

vão entre as ondas altas do telhado e as terças. 

 
As telhas serão fixadas às estruturas de sustentação por meio de parafusos ou 

ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os detalhes 

do projeto e especificações do fabricante. 

 
Deverá priorizar junto ao fornecedor de telhas para que se tenha o mínimo 

possível de emendas entre elas. 

 
A elevação das telhas deverá ser realizada por meio mecanizado seguindo as 

recomendações de segurança previstas em normas. 

 
Recomenda-se que cada 1,50 m de telha seja movimentada por 1 pessoa. 

 

 

 
7.2.4. Calhas, rufos e fechamentos laterais 

 
 

A CONTRATADA deverá previamente realizar medição das dimensões das 

coberturas antes da confecção das calas e rufos. 



 

  

 

 

 

As telhas, peças de acabamento, arremates e acessórios para os a cobertura, como 

calhas e rufos, serão dos mesmos tipos utilizados nas coberturas. Assim, os 

procedimentos e cuidados a serem obedecidos no recebimento, transporte, 

armazenamento e manuseio dos materiais deverão ser análogos aos previstos para 

os itens correspondentes das coberturas. 

 
Somente após a instalação das calhas, a CONTRATADA deverá proceder com a 

instalação das telhas 

 
Os acabamentos e arremates serão executados de conformidade com as 

especificações do fabricante e detalhes do projeto. 

 
Ao sobrepor as telhas, a fixação de costura, ou seja, a fixação de uma telha na 

outra, deverá utilizar parafusos indicados em projeto e pelo fabricante, com 

espaçamento entre eles de no máximo 50 cm na longitudinal. 

 
Remover todas as limalhas provenientes das perfurações ou cortes, evitando o 

início de um processo precoce de corrosão. 

 
A montagem das calhas e rufos devem ser feitas sobrepondo umas sobre as 

outras seguindo a orientação do trecho mais alto ao mais baixo do caimento. 

 
Calhas e Rufos devem ser fixadas com rebites e vedadas com selante a base de 

poliuretano tanto nas emendas das peças e bocais quanto na cabeça dos rebites. A 

quantidade de rebites deverá respeitar o mínimo exigido pelo fabricante. 

 
Paras todas as calhas, utilizar pingadeira de mesmas características. 



 

  

 

 

 

Deverá ser utilizado o mínimo de emendas entre calhas e rufos, executando 

trechos com os maiores comprimentos possíveis. 

 
Para a captação de águas pluviais no encontro com as muretas ou platibandas 

deverá ser utilizado perfil sem emendas transversais, formando um único 

conjunto entre rufo e calha (conjunto rufo-calha). 

 
 

Esquema de rufo-calha 

 

 

A CONTRATADA pode adotar nos trechos em que achar necessário o conjunto 

de sistemas composto por rufo, calha e arremate final. 



 

  

 

 

 
 

 

Esquema de arremate lateral de rufo-calha 

 

 

Nas calhas, deve-se observar caimento mínimo de 0,5%, a fixação de peças em 

chapas galvanizadas deve ser executada através de rebites de alumínio. 

 
A altura mínima da calha deverá ser de 20 cm. 

 
 

Todas as faces interiores das muretas ou platibandas deverão estar revestidas com 

rufos, calhas, arremates ou outros acabamentos de chapa metálica. 

 
Todo este sistema deverá ao final estar devidamente fixado e garantir o perfeito 

escoamento das águas pluviais. 

 
O escoamento das águas pluviais nas calhas deverá respeitar as dimensões 

mínimas de projeto e as recomendações do fabricante e normas vigentes, a que 



 

  

 

 

 

for mais restritiva. Caso, por motivos de disposições da estrutura e telhado, 

necessite de mudanças, essas deverão ser dimensionadas novamente sobre os 

mesmos preceitos. 

 
As novas calhas devem estar devidamente ligadas aos condutores verticais e todo 

sistema de captação de águas pluviais. 

 
No edifício JAVA, a CONTRATADA deverá executar a descida de água pluvial 

na frente e no fundo da fachada do edifício utilizando tubo de pvc rígido de 150 

mm até chegar no patamar térreo. No final do tubo da prumada, deverá constar 

curva de 90º e continuar percurso em trecho horizontal com caída mínima de 1%, 

embutido no piso, até chegar na caixa de passagem de águas pluviais mais 

próxima. O tubo deverá ser “chumbado” e garantido sua estanqueidade em todos 

os pontos. 

 
Toda tubulação deverá ser devidamente fixada. A CONTRATADA deverá 

executar os furos na alvenaria de da platibanda do edifício, bem como a 

demolição e reconstituição. 

 
No edifício BARENTZ, a CONTRATADA deverá utilizar todos os ralos 

existentes para a saída de água das calhas. Essas deverão ser direcionadas com 

tubos em pvc ligando diretamente na vertical as saídas das calhas nos pontos de 

ralo. Deverá haver máxima estanqueidade em todos os encontros. 



 

  

 

 

 

7.3. IMPERMEABILIZAÇÃO 

 
 

Local: Trechos A15 

 
 

Será aplicada impermeabilização com manta asfáltica no trecho A15 do edifício 

BARENTZ. Nesse trecho este localizado equipamento de resfriamento de água 

para o sistema de climatização (Chiller), tubulações e demais equipamentos 

complementares. 

 
 

Vista do Chiller instalado sobre o Trecho A15 



 

  

 

 

 

 

 

A) Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

 
 

- Manta impermeabilizante pré-fabricada, produzida à base de asfaltos 

modificados com polímeros e elastômeros e estruturada com uma armadura não 

tecida de poliéster agulhado (filamentos contínuos de poliéster), estabilizado com 

resina termofixa. Aplicada com asfalto quente ou maçarico, apresenta boa 

flexibilidade, resistência a baixas temperaturas, envelhecimento etc. 

- Atender ao Tipo III – Classe A e B conforme NBR 9952. 

- Espessura de 4 mm e revestida com filme de polietileno. 

- Protótipo comercial: torodin (viapol), denvermanta (denver). 

- Tinta impermeabilizante acrílica para parede na cor branca - Ref. Viapol, 

Viaflex Parede ; Vedacit, Vedapren parede branco. 

 
Deverá atender a todas normativas vigentes: 

 
 

- NBR 9952 – Mantas asfálticas com armadura, para impermeabilização; 

- NBR 9689 - Materiais e sistemas de impermeabilização; 

- NBR 9574:2010 – Impermeabilização – Sistemas e projetos; 

- NBR 9574:2008 – Execução da impermeabilização. 

 

 

 
B) Execução 

 
 

B.1) Preparo de superfície 

 
 

A superfície deve estar seca, isenta de óleos, graxas ou partículas soltas. 



 

  

 

 

 

 

 

Deverá ser executada regularização da área com argamassa de cimento e areia 

1:3, espessura média de 3 cm, acabamento desempenado, com caimento mínimo 

de 1% em direção aos ralos e condutores de água: cantos vivos e arestas devem 

ser arredondados. 

 

 
B.2) Aplicação da impermeabilização 

 
 

Aplicar uma primeira demão de prímer de solução asfáltica (à base de asfalto 

oxidado diluído em solventes orgânicos), com rolo de lã, painel ou pistola. 

Aguardar 3 a 6 horas para total secagem. 

 
Para colagem com asfalto: aplicar (após aplicação do prímer) uma demão de 

asfalto oxidado a quente (camada de adesão), na temperatura 180°C a 220°C, 

com auxílio de um espalhador. A manta deve ser desenrolada sobre a superfície, 

seguindo instruções do fabricante. 

 
Para colagem com maçarico: direcionar a chama de forma a aquecer a parte 

inferior da bobina, manta e a superfície imprimida com asfalto. 

 
Pressionar a manta durante a colagem, no sentido do centro para as bordas, para 

evitar bolhas de ar. 

 

A sobreposição entre duas mantas deve ser de 10 cm, tomando-se cuidados 

necessários para perfeita aderência. 

 
Deve ser previsto nos planos verticais encaixe para embutir a impermeabilização, 



 

  

para o sistema que assim o exigir, a uma altura mínima de 20 cm acima do nível 

do piso acabado ou 10 cm do nível máximo que a água pode atingir. 

 
A manta que ficar nos planos verticais deverão ficar embutidas entre a alvenaria  

e o reboco da parede. 

 
Todo encontro entre planos verticais e horizontais deve possuir reforços com 

telas ou outro material específicos da impermeabilização conforme 

recomendação do fabricante. 

 
Os planos verticais a serem impermeabilizados devem ser executados com 

elementos rigidamente solidarizados às estruturas, até a cota final de arremate da 

impermeabilização, prevendo-se os reforços necessários; 

 
Nas paredes verticais, platibanda ou muretas que tiverem menos de 1,00m de 

altura, a manta deverá subir e virar em toda largura da face horizontal de topo e 

descer na face oposta do muro no mínimo 5cm. Mesmo com impermeabilização 

nesse local, deverá ser providenciado rufos metálicos sobre esses elementos. 

 
Nas paredes maiores que 1,00m, a manta deverá subir até altura recomendada 

pelo projeto ou fabricante e toda face da parede deverá ser pintada sobre o 

reboco/emboço com impermeabilizante acrílico para parede na cor branca - Ref. 

Viapol, Viaflex Parede; Vedacit, Vedapren parede branco. A superfície deverá 

estar limpa e deverá ser aplicada no mínimo 3 demão respeitando o tempo de 

secagem entre elas conforme recomendações do fabricante. 

 
Ralos, condutores, arremates devem ser tratados com a própria manta (verificar 

recomendação do fabricante), ou com produtos pré-fabricados. 

 



 

  

Em locais transitáveis, após a colocação da manta, colocar uma camada 

separadora com papel Kraft, gramatura 80, ou o filme de polietileno de baixa 

gramatura, com a finalidade de formar película separadora entre a camada 

permeável e a de proteção mecânica. 

 
Executar uma proteção mecânica, com argamassa de cimento e areia 1:7 e 

espessura média de 3 cm, com juntas perimetrais. 

 
Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o preparo das superfícies e a aplicação 

das camadas de manta, de conformidade com as especificações de projeto. 

 
Antes da aplicação da camada de proteção, na presença da FISCALIZAÇÃO, 

deverá ser realizado teste de estanqueidade seguindo as recomendações previstas 

na NBR 9574:2008. 

 

7.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
 

Local: Trechos A1, A2, A5 e A10 

 
 

Para todos os locais onde será feito a estrutura do telhado aparente, será utilizado 

sistema de iluminação alimentado por luminárias e infraestrutura visível. 

 
Seguir as normativas vigentes discriminadas ou não nesse caderno: 

 
 

 Normas da ABNT e do INMETRO; 

 NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão – Procedimento; 

 NBR 5414 - Execução de Instalações Elétricas de Alta Tensão – 

Procedimento; 



 

  

 NBR 5419 - Proteção de Estruturas contra Descargas Elétricas 

Atmosféricas Procedimento; 

 NBR-5354 - Requisitos gerais de materiais para instalações elétricas 

prediais. 

 

Todas as luminárias e infraestrutura deverão ser compradas ou pintadas na cor 

preta. Caso pintadas no local, deverá utilizar 2 demãos de tinta esmalte sintético. 

 
Qualquer ajustes, materiais, desvios, e outras necessidades deverão ser 

incorporadas nos valores, não sendo permitido pleitear eventuais serviços que 

não foram verificados antes da contratação 

 
Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá conferir a 

discriminação constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o respectivo 

pedido de compra, que deverá estar de acordo com as especificações de 

materiais, equipamentos e serviços. 

 
Caso algum material ou equipamento não atenda às condições do pedido de 

compra, deverá ser rejeitado. 

 
A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, 

basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir: 

 
 Conferir as quantidades; 

 Verificar as condições dos materiais, como, por exemplo, estarem em 

perfeito estado, sem trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e 

outras; 

 Designar as áreas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, 

levando em consideração os tipos de materiais, como segue: 



 

  

 Estocagem em local abrigado - materiais sujeitos à oxidação, peças 

miúdas, fios, luminárias, reatores, lâmpadas, interruptores, tomadas, 

eletrodutos de PVC e outros; 



 

  

 

 

 

 Estocagem ao tempo - peças galvanizadas a fogo, transformadores 

(quando externos), cabos em bobinas e para uso externo ou subterrâneo. 

 
 

A) Quadros elétricos 

A.1) Material 

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 4 DISJUNTORES, 

componente fabricado de PVC antichama na cor branca; Grau de proteção IP40 

conforme NBR 6146, Cantos arredondados; Entradas nas bitolas de 25 e 32 mm 

no fundo e nas laterais, para instalação dos Eletrodutos Roscáveis ou flexíveis, 

com barramento de cobre 25ª para terra e neutro. 

 
Todos os materiais devem satisfazer as exigências técnicas recomendadas no 

projeto. 

 
A.2) Execução 

 
 

Deverão interligar com os quadros de luz existentes. Deverá ser feito avaliação 

qual o melhor disposição para ligação entre os quadros, sendo que toda 

tubulação, conexões, cabos deverão atender as normas vigentes. 

 
Será permitido, caso verifique melhor disposição, interligação com outros 

quadros existentes não indicados em projeto, desde que aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 



 

  

 

 

 

Deverão estar instalado em caixa de dimensões apropriadas e estar equipado com 

disjuntores e barramentos, de acordo com o projeto. 

 
Verificar as distâncias entre as partes vivas (nuas) constituintes do quadro, 

barramentos e fios descascados de 10 mm. 

 
Deverá ser utilizado como distribuidor de energia elétrica, situado conforme 

indicação do projeto de instalação elétrica. 

 
Executar de acordo com as recomendações, dimensionamento e características 

para instalação do quadro de distribuição de luz, previsto no projeto executivo de 

instalação elétrica. 

 
Fixar o quadro e alinhá-lo com a horizontal. Desvio máximo permitido de 5%. 

Executar furações nas caixas dos quadros para fixação dos eletrodutos. 

Utilizar ferramentas apropriadas (serra-copo). 

 
 

Fixar os elementos ao quadro com perfeito contato entre as partes condutoras. 

Os barramentos do neutro e aterramento devem ser independentes. 

A distância entre os barramentos deve ser superior a 1 cm. A distância entre 

qualquer parte condutora e o barramento deve ser superior a 2 cm. 

 
Não executar emendas de qualquer espécie dentro do quadro. 



 

  

 

 

 

Não deixar comprimentos excessivos nas ligações dos condutores, devendo os 

mesmos estar dispostos e alinhados nas laterais do quadro. 

 
Qualquer modificação  que se fizer necessária, devido à impossibilidade 

executiva, só poderá ser feita mediante autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 
Antes da conclusão dos serviços efetuar reaperto em todas as conexões. 

 

 

 
B) Conduletes 

B.1) Material 

- CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM OU SEM ROSCA, 

TIPO CONDULETE "T", para eletroduto de ¾”, sem pintura, Fabricados em liga 

de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão 

 
- CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM OU SEM ROSCA, 

TIPO CONDULETE "X", para eletroduto de ¾”, sem pintura, Fabricados em 

liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão 

 
Respeitar as recomendações e exigências contidas no projeto de instalações 

elétricas; 

 
Todas as posições dos conduletes indicadas no projeto, devem estar alinhados e 

aprumados; 



 

  

 

 

 

B.2) Execução 

 
 

As caixas deverão ser fixadas de modo firme e permanente às paredes, presas a 

pontos dos condutos por meio de arruelas de fixação e buchas apropriadas, de 

modo a obter uma ligação perfeita e de boa condutibilidade entre todos os 

condutos e respectivas caixas. 

 
Deverão também ser providas de tampas apropriadas, com espaço suficiente para 

que os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois 

de colocadas as tampas. 

 
As caixas com interruptores deverão ser fechadas por espelhos, que completem a 

montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 100 x 50 

mm (4"x2") serão montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso. 

 
Rosquear os eletrodutos nos conduletes. 

 
 

Deixar extensões de fios suficientes para ligações nos conduletes. 

 
 

Alinhar e dispor os conduletes de forma a apresentar uniformidade no seu 

conjunto. 

 
Quando não for indicada a altura dos conduletes, as disposições dos conduletes 

ficarão a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 
Qualquer modificação que se fizer necessária, devido à impossibilidade 

executiva, só poderá ser feita mediante autorização da FISCALIZAÇÃO. 



 

  

 

 

 

C) Eletrodutos rígidos 

 
 

C.1) Material 

 
 

- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, diâmetro interno 21,3 MM , 

espessura de parede 2,3mm, antichama, barras de 3m, norma de referência NBR 

15465 – ref. Tigre 

 
C.2) Execução 

 
 

Cortar os eletrodutos perpendicularmente ao seu eixo longitudinal. Não deixar 

rebarbas e outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no 

momento da enfiação. 

 
Executar as junções com luvas de modo que estas toquem às pontas dos dutos 

apresentando boa resistência à tração. 

 
Não deve haver curvas com raio inferior a 6 vezes o diâmetro do eletroduto. 

Somente curvar na obra eletroduto com bitola menor ou igual a 25 mm², desde 

que não apresente redução da seção, rompimento, dobras ou achatamento do 

tubo. Caso contrário utilizar curvas pré-fabricadas. 

 
As extremidades dos eletrodutos, quando não rosqueadas diretamente em caixas 

ou conexões, deverão ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do 

possível, deverão ser reunidas em um conjunto. 



 

  

 

 

 

Durante a execução da obra, fechar as extremidades livres do tubo e as caixas 

para sua proteção. 

 
Qualquer modificação  que se fizer necessária, devido à impossibilidade 

executiva, só poderá ser feita mediante autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 

 
 

D) Eletrocalhas e perfilados 

 
 

D.1) Material 

 
 

- ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA COM TAMPA, dimensões 

100x50x3000mm, Dimensão dos furos: 7x25mm, pré zincado ou galvanizado a 

fogo ou com pintura eletrostática na cor preta. 

 
- CURVA PARA ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA, com tampa, 

largura 100x50mm (Lxh), Dimensão dos furos: 7x25mm, pré zincado ou 

galvanizado a fogo ou com pintura eletrostática na cor preta. 

 
- JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA PERFURADA SEM 

VIROLA, com tampa, largura 100x50x3000mm, Dimensão dos furos: 7x25mm, 

pré zincado ou galvanizado a fogo ou com pintura eletrostática na cor preta. 

 
- PERFILADO PERFURADO 19X38 MM  E PERFIL  ESTRUTURAL 

CONFORMADO  EM CHAPAS   DE AÇO CARBONO SAE 1008/1010, 

conforme normas NBR 11888-2 e NBR 7013. Com furos oblongos de 10x13 



 

  

 

 

 

mm, providos de virolas com 5 mm, voltadas para dentro, podendo ser totalmente 

perfurado ou com 2 furos nas pontas para união entre si. 

 
D.2) Execução 

 
 

Todo o conjunto (eletrocalhas e acessórios) deve ser aterrado em um único ponto. 

 
 

Executar um acabamento alternativo com pintura em esmalte sintético ou similar, 

na cor preta, conforme já mencionado. 

 
As eletrocalhas são desenvolvidas para encaminhamento de cabos no sentido 

horizontal e em alguns casos até mesmo para prumadas verticais, desde que 

sejam dotados de um sistema satisfatório e seguro de travamento de suas tampas. 

 
Sempre que possível, a trajetória dos cabos deverá seguir a estrutura lógica das 

edificações. Isto significa que todos os cabos devem seguir a direção dos 

corredores. 

 
Os cabos deverão entrar e sair das principais áreas em ângulos de 90 graus 

respeitando-se o raio mínimo de curvatura dos cabos. 

 
Não se devem instalar eletrocalhas acima de aquecedores, linhas de vapor ou 

incineradores. 

 
Para a instalação de um sistema de eletrocalhas, deve-se, obrigatoriamente, 

utilizar as derivações (curvas, flanges, "Ts", desvios, cruzetas, reduções etc.) nas 

medidas e funções compatíveis. 



 

  

 

 

 

Obrigatoriamente essas derivações devem ser do tipo suave, não contendo 

ângulos agudos que superem o mínimo raio de curvatura dos cabos. 

 
Para a fixação das eletrocalhas, deverá seguir recomendações de projeto, ou 

quando não possível, após aprovação da FISCALIZAÇÃO, poderá utilizar outro 

dispositivos. A distância entre os suportes não deve ser superior a 2 metros. 

 
Havendo necessidade de mais eletrocalhas na região dos corredores do 1º 

pavimento do edifício JAVA, onde será utilizado as eletrocalhas existentes para 

realocação dos cabos que passam pela estrutura dos telhados atuais, estes deverão 

ter seu sistema de fixação na parede existente, seguindo a forma da fixação das 

eletrocalhas atuais. 

 

 
 

E) Interruptores 

E.1) Material 

- INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V, montado em condulete 4"x2". 

 
 

- DOIS MÓDULOS DE INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V, montados em 

condulete 4"x2". 

 
 

- TRÊS MÓDULOS DE INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V, montados 

em condulete 4"x2". 

 
 

- INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V, montado em condulete 4"x2". 



 

  

 

 

 

E.2) Execução 

 
 

Localizar o interruptor de acordo como o projeto executivo de instalação elétrica. 

 
 

Quando a posição do interruptor não for especificada no projeto, instalar a 1,10 

m do piso e 0,10 m do batente ou por especificação da FISCALIZAÇÃO. 

Ligar os bornes do interruptor de maneira que assegurem resistência mecânica 

adequada e contato elétrico sem esmagamento do condutor. 

 
Qualquer tipo de interruptor deve interromper apenas o condutor fase e nunca o 

neutro 

 
Proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa e poeira durante a 

obra. 

 

 
F) Fios e Cabos elétricos 

 
 

F.1) Material 

 
 

- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 mm², antichama 450/750V, 

para circuitos terminais – Fornecimento e instalação. 

 
 

O cabo deverá ser flexível, com isolamento em material termoplástico 70º C, 

classe 750 V, com características de não propagação de chamas e auto extinção 

de fogo. 



 

  

 

 

 

O cabo de neutro deverá ser de cor Azul, o cabo de proteção deverá ser de cor 

Verde e o cabo de fase cor vermelha ou preta. 

 
F.2) Execução 

 
 

Obedecer às especificações de projeto quanto à bitola dos condutores e cabos e 

ao número de condutores instalados em cada eletroduto. 

 
Executar a enfiação somente após estarem concluídos todos os outros serviços. 

 
 

Não instalar condutores e cabos isolados sem a proteção de eletrodutos ou 

invólucros. 

 
Usar talco como lubrificante para facilitar a enfiação. 

 
 

Não executar emendas de condutores dentro de eletrodutos. Realizá-las somente 

dentro das caixas de derivação, ligação ou passagem. 

 
Os condutores deverão ser identificados com o código do circuito por meio de 

indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de junção, chaves e onde mais 

se faça necessário. 

 
As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverão ser revestidas com 

fita de borracha moldável até se obter uma superfície uniforme, sobre a qual 

serão aplicadas, em meia sobreposição, camadas de fita isolante adesiva. A 

espessura da reposição do isolamento deverá ser igual ou superior à camada 

isolante do condutor. 



 

  

 

 

 

Nas eletrocalhas, os cabos deverão ser puxados fora das bandejas ou canaletas e, 

depois, depositados sobre estas, para evitar raspamento do cabo nas arestas. 

 
Cabos singelos em lances horizontais deverão ter fixação a cada 10.00 m. Cabos 

singelos em lances verticais deverão ter fixação a cada 0,50 m. Os cabos em 

bandejas deverão ser arrumados um ao lado do outro, sem sobreposição. 

 
Desencapar os fios e cabos evitando rompimentos. 

 
 

Não instalar nenhum cabo ou condutor nu dentro de qualquer tipo de eletroduto, 

incluindo cabos de aterramento. 

 
Não passar condutores por dentro de dutos destinados a instalações não-elétricas 

(dutos de ventilação, exaustão, etc). 

 
Cabos utilizados em instalações subterrâneas não devem sofrer esforços de tração 

ou torção que prejudiquem sua capa isolante. 

 
Utilizar terminais apropriados para realizar ligações dos condutores aos 

disjuntores. 

 
Utilizar conectores com isolação plástica em ligações de condutores às enfiações 

das luminárias. 

 

G) Luminárias 

 
 

G.1) Material 

 



 

  

 

- LUMINÁRIA quadrada LED 617x617mm x 37W DE SOBREPOR COM 

CONTROLE DE OFUSCAMENTO em chapa de aço, acabamento com pintura a 

pó eletrostática, aletas em alumínio de alto brilho, difusor em policarbonato, 

fluxo luminoso 3930lm, temperatura de cor entre 3000 e 5000Kr. REF.: EAA06-S 

LUMICENTER 

 

- LUMINÁRIA retangular LED 307x1243mm x 37W DE SOBREPOR COM 

CONTROLE DE OFUSCAMENTO em chapa de aço, acabamento com pintura a 

pó eletrostática, aletas em alumínio de alto brilho, difusor em policarbonato, 

fluxo luminoso 3670lm, temperatura de cor entre 3000 e 5000K. REF.: EAA06-S 

LUMICENTER 

 

Antes da aquisição e instalação pela CONTRATADA, o modelo deverá passar 

pela aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 
Qualquer modificação  que se fizer necessária, devido à impossibilidade 

executiva, só poderá ser feita mediante autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 
G.2) Execução 

 
 

A montagem seguirá as orientações do fabricante e do projeto executivo. 
 

 

H) Aterramento e Proteção contra Descargas Atmosféricas 

 
 

H.1) Material 

 
 

- CABO DE COBRE NÚ #50mm² formado por fios de cobre eletrolítico nu, 

têmperas mole. 

- CAIXA DE INSPEÇÃO COM HASTE COBREADA Ø3/4"X3,0M, PARA 



 

  

SISTEMAS DE ATERRAMENTO. 

- CONEXÃO COM SOLDA EXOTÉRMICA. 

- HASTE COBREADA Ø3/4"X3,0M. 

- BARRA CHATA DE ALUMÍNIO Ø7/8"X3/8". 

- TERMINAL AÉREO 7/8"x1/8"x300mm REF.: TERMOTÉCNICA TEL-942. 

 
 

Deverá tentar utilizar a infraestrutura ou os locais de descida das cordoalhas 

existentes. 

 
Deverá atender as normativas vigentes, em especial a NBR5419 - Proteção de 

estruturas contra descargas elétricas atmosféricas, além das especificações em 

projeto 

 
H.2) Execução 

 
 

As malhas de aterramento deverão ser executadas de acordo com os detalhes do 

projeto. Não será permitido o uso de cabos que tenham quaisquer de seus fios 

partidos. 

 

 

Todas as ligações mecânicas não acessíveis devem ser feitas pelo processo de 

solda exotérmica. Todas as ligações aparafusadas, onde permitidas, devem ser 

feitas por conectores de bronze com porcas, parafusos e arruelas de material não 

corrosível. 

 
Fazer a descida da cordoalha de interligação do captor até o aterramento por 

meio de suportes com isoladores de porcelana tipo roldana e evitar curvas de 

pequeno raio. 

 
Afastar a descida de locais contendo materiais inflamáveis; manter um 



 

  

afastamento mínimo de 20 cm entre a cordoalha e a edificação; 

 
É vedado o uso de emendas nas descidas; excetua-se a conexão de medição, que 

é obrigatória; 

 
 

I) Divisórias de gesso ou placa cimentícia (Drywall) 

 
 

Deverão atender a todas as normas vigentes citadas ou não nesse caderno: 

ABNT NBR 15.758-3 (2009). 

ABNT NBR 14.715-(2010) – Chapa de gesso para drywall – Requisitos. 

ABNT NBR 14.715-2 (2010) – Chapas de gesso para drywall – Métodos de 

ensaio. 

ABNT NBR 15.217 (2010) – Perfis de aço para sistemas construtivos em chapas 

de gesso para drywall – Requisitos e métodos de ensaio. 

 

 

I.1) Material 

 
 

Local: Trechos A1, A2, A5 e A10 (Fechamento dos vãos parede x telhado) 

 
- ESTRUTURA EM LIGHT STEEL FRAME DE ESPESSURA MÍNIMA DO 

AÇO DE 0,80MM, espaçamento máximo entre montantes de 60cm. 

 
 

- PLACA DE GESSO ACARTONADO 120X180CM, tipo standart, com borda 

rebaixada e espessura de 12,5mm. Ref gypsum mod. 92983 

 
As placas de gesso deverão se apresentar perfeitamente planas, de espessura e cor 

uniforme, arestas vivas, bordas rebaixadas, retas ou bisotadas, de conformidade 

com as especificações de projeto. As peças serão isentas de defeitos, como 

trincas, fissuras, cantos quebrados, depressões e manchas. 



 

  

 

Deverão estar perfeitamente alinhadas, aprumadas e faceadas com as alvenarias 

que nelas formarem continuação da parede até encontro com telhado 

 
Entre placas, deverá possuir enchimento de lã de rocha de mesma característica 

da usada no telhado. 

 
Deverão ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local 

protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com 

substâncias nocivas, danos e outras condições prejudiciais. 

 
 

I.2) Execução 

 
 

Nos trechos que não houver laje, não poderá haver vão entre as paredes de 

alvenaria de divisa entre ambientes existentes e o telhado. Deverá ser feito 

divisória em fechamento com gesso acartonado e estrutura em light steel frame 

partindo do topo das paredes até o telhado. 

 

 

Nos locais que precisar de abertura para passagem da estrutura do telhado, esses 

deverão ter acabamentos de qualidade e o produto final deverá apresentar boa 

aparência. 

 
O tratamento das juntas será executado de modo a resultar uma superfície lisa e 

uniforme. 

 
Deverá utilizar fita e produto indicado pelo fabricante para todas as juntas. As 

juntas horizontais não poderão ser contínuas entre placas. Deverão ser 

intercaladas. 



 

  

 
As placas de gesso aplicadas em estrutura metálica serão fixadas com parafusos 

fosfatizado e com ponta agulha, próprios para drywall. 

 

Nas salas de audiência, mesmo não havendo laje, deverá ser contemplado forro 

estruturado em placa drywall.  

 

J) Eletrocalhas e cabos para dados e voz. 
 

Deverão atender a todas as normas vigentes. 

J.1) Materiais 

- ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO , 150 X 100MM 

- ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50MM 

- Cabo UTP CAT5e 

- Cabo de Telefonia 

 

J.2) Execução 

ÁREAS A1, A2 e A10 (Sala 10, 15, 16, De Estudos, T.I., CAXXA, ATLÉTICA 

e BATERIA); 

- Prever ponto de fixação para Datashow. Deverá ser fixado com material 

galvanizado pintado ou plástico, na estrutura do telhado sem perfura-la, podendo 

envolver os banzos inferiores para sustentação como por exemplo com 

abraçadeiras ou fitas perfuradas. Deverá prever também ponto elétrico próximo 

ao Datashow. 

  

ÁREAS A1, A10 (CAXXA, ATLÉTICA, BATERIA e ENFERMARIA); 

Escritório, Orientação Jurídica, JEC  

- Instalação de eletrocalhas no contorno de toda a sala, adaptando saídas para as 

descidas já existentes hoje.  

- Prever ponto de fixação para TV de maneira semelhante ao Datashow ora aqui 



 

  

já mencionado.  

  

ÁREAS A1, A10 (JEC/EE, CAXXA, ATLÉTICA, BATERIA e 

ENFERMARIA); 

- Prever recuo/remoção do cabeamento para eletrocalha no corredor (será 

decidido o reaproveitamento ou não em momento oportuno); 

- Prever instalação das eletrocalhas indicadas em projeto juntamente com a nova 

estrutura de forro; 

Prever o ajuste/acabamento da saída dos tubos (que atualmente saem das paredes sobre 

o atual forro) para as eletrocalhas a serem instaladas; 

 

 

8. NORMAS DE EXECUÇÃO 

 
 

8.1. PLANEJAMENTO DA OBRA 

 
 

A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após o 

recebimento da Autorização para Início dos Serviços o Plano de execução dos 

serviços. 

 
Seus trabalhos serão direcionados a partir da reunião inicial a ser agendada com a 

FACULDADE, bem como instruções e decisões que ocorrerem à medida que 

forem sendo liberadas as diversas frentes de serviço. 

 
Deverá ser constituído por: 

 
 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (BASE): Utilizando software 

para planejamento de obras, padrão de referência MS PROJECT em 

português ou equivalente, apresentar Cronograma Físico-Financeiro com 

indicações do início e da conclusão de cada etapa (datas-marco), da 



 

  

sequência e rede de precedência das diversas atividades, prazos previstos e 

realizados para cada etapa, recursos necessários e o caminho crítico 

considerado pelo método PERT-CPM, atualizado a cada medição 

realizada. 

 
 RELATÓRIO: Contendo descrição, diretrizes e resumo do plano de 

execução da obra, controle tecnológico de materiais e serviços, com base 

no planejamento e cronograma físico-financeiro. 

 

 

Apresentação do Planejamento da Obra: 

 
 

 Em todos os documentos – cronograma físico-financeiro e relatórios – 

deverão constar dados do Arquiteto ou Engenheiro RESPONSÁVEL 

TÉCNICO (nome, registro no CREA/SP, número da ART), assinatura (em 

uma via da versão impressa) e data da entrega, contendo a logomarca da 

CONTRATADA. 

 
 CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS: deverão ser entregues em 

mídia tipo CD-ROM, compatíveis com o software Excel versão Office do 

Windows 2010, juntamente com 02 (duas) cópias impressas no tamanho 

A4 ou outros no padrão ABNT (01 via encadernada), contendo a 

logomarca da CONTRATADA. 

 
 RELATÓRIOS: deverão ser entregues em mídia tipo CD-ROM, nos 

formatos “.doc”, compatíveis com a versão Office do Windows 2010, 

juntamente com 02 (duas) cópias impressas no tamanho A4 ou outros no 

padrão ABNT (01 via encadernada), contendo a logomarca da 

CONTRATADA. 

 



 

  

 
 

8.2. APROVAÇÕES LEGAIS 

 
 

As Aprovações Legais deverão ser obtidas pela CONTRATADA incluindo os 

alvarás, licenças e demais documentos indispensáveis para as atividades da 

construção na Prefeitura Municipal local, nas Concessionárias de Serviços e 

demais Órgãos Públicos competentes, mediante apresentação dos documentos 

legais (peças gráficas, memoriais e outros) exigidos para as aprovações 

pleiteadas. O pagamento de todas as taxas e demais despesas necessárias para 

este fim correrá por conta da CONTRATADA. 

 
Os Documentos necessários para as aprovações deverão ser apresentados em 

conformidade com o padrão exigido pela Prefeitura Municipal, Corpo de 

Bombeiros, Vigilância Sanitária local, estadual ou municipal (responsável pelo 

licenciamento da execução das Perícias Médicas), Concessionárias de serviços e 

demais órgãos do poder público. 

 

 
 

8.3. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

 
 

A obra será executada de acordo com o projeto e especificações, que mutuamente 

se completam. Caso haja sugestões e melhorias para execução dos serviços só 

serão aceitos com a validação da FACULDADE. 

 
O escopo dos serviços compreenderá o fornecimento de todos os materiais, 

equipamentos, mão de obra e serviços necessários para execução da reforma 

conforme previsto no projeto. 

 
Deseja-se, ao final dos serviços, obter o sistema, objeto desta contratação, sob 



 

  

forma totalmente operacional, de modo que o fornecimento de materiais, 

equipamentos, mão de obra e demais serviços deverão ser previstos de forma a 

incluir todos os componentes necessários para tal, mesmo àqueles que embora 

não claramente citados, sejam necessários para atingir o perfeito funcionamento 

de todo o sistema. 

As discriminações de obras e serviços, inclusive materiais e produtos a serem 

empregados estão detalhados neste Caderno e nos projetos apresentados. 

 
Deverão ser executadas de acordo com as normas vigentes todas as interligações 

de energia, sinalização e comando necessárias para o correto funcionamento do 

equipamento e instalações descritos. 

 
Os suportes para a fixação dos componentes e equipamentos especificados no 

projeto serão de fornecimento da CONTRATADA, bem como sua fabricação, 

instalação e pinturas anticorrosiva e de acabamento. 

 
Nenhuma modificação poderá ser introduzida pela CONTRATADA nos projetos 

e especificações sem o consentimento prévio. 

 

 

8.4. APRESENTAÇÃO DO “AS BUILT” 

 
 

Projeto revisado como construído de todas as alterações que os Projetos sofrerem 

devido às modificações introduzidas no decorrer das instalações e dos serviços. 

 
A CONTRATADA deverá apresentar projeto “As Built”, em mídia eletrônica 

tipo CD-ROM, nos formatos “ dwg “ e “ pdf”, compatíveis com a versão 2010 do 

AutoCAD, juntamente com e 02 (duas) cópias plotadas em tamanhos adequados 

às escalas indicadas e 01 (uma) cópia encadernada plotada em tamanho A3, após 

a conclusão da obra. 



 

  

 

 
 

8.5. GESTÃO DE FORNECEDORES 

 
 

A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE o organograma da 

equipe mínima que será responsável pelas instalações específicas para esta obra. 

Deverá ainda fornecer uma infraestrutura de retaguarda em projetos e 

planejamento de obra para assegurar que as alternativas e soluções sejam 

fornecidas em tempo hábil, a fim de não prejudicar o andamento da obra; 

 

 
 

8.6. ENTREGA FINAL DA OBRA 

 
 

A CONTRATADA é diretamente responsável pela entrega das instalações 

terminadas, de forma a permitir o correto funcionamento de todo e qualquer 

equipamento instalado. 
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Deverá ser fornecido pela CONTRATADA um manual de manutenção da 

instalação, onde constarão todos os dados necessários para manutenção 

preventiva e corretiva de todas as instalações executadas, bem como os catálogos 

dos mesmos. Este manual deverá ser apresentado em 02 (vias) vias impressas, e 

deverá ser previamente analisado e aceito pela CONTRATANTE e/ou sua 

FISCALIZAÇÃO antes da sua emissão final. 

 
Após a conclusão da obra a CONTRATADA entregará a instalação à 

CONTRATANTE, que aceitará provisoriamente por escrito, caso a obra esteja de 

acordo com os desenhos, memoriais e especificações. 

As instalações deverão ser entregues em condições limpas, removendo-se toda a 

sujeira e pinturas retocadas, caso haja danos, e com as plaquetas de identificação 

legíveis. 

 

8.7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo para execução da substituição do sistema de coberturas dos blocos que 

compõe os Edifícios Java e Barentz do Campus da Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo, é de 120 (cento e vinte) dias, contados do recebimento da 

Autorização de Início dos Serviços.   

 
 

8.8. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

 
 

Deverão ser observados, as normas e códigos de obras aplicáveis ao serviço 

sendo que as prescrições da ABNT serão consideradas como elementos bases 

para quaisquer serviços, ou fornecimentos de materiais e equipamentos. Na falta 

de normas específicas da ABNT, as recomendações das normas relacionadas 

neste memorial, serão consideradas como padrão de referência. 
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Onde essas faltarem ou forem omissas deverão ser consideradas as prescrições, 

indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades 

internacionais reconhecidos como referência técnica. 

 
Onde houver conflitos entre as especificações, códigos, normas, etc., deverão 

prevalecer o critério mais rigoroso, de melhor qualidade e eficácia. 

 

 

9. ENCERRAMENTO 

 
 

Encerrados os trabalhos, foi redigido, editado e impresso este Caderno de 

Encargos. 
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