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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
OBRA: REFORMA DA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA – Centro Universitário, Gurupi – TO. 
 
Proprietário: Fundação UnirG – Centro Universitário. 
 
Área de Construção: ÁREA TOTAL = 624,43m² 
 
Localização: Avenida Pará entre ruas 07 e 08 nº 1544, quadra 14 lote 04, Centro, Gurupi – TO,  

CEP: 77403-010 – GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS. 

1. ORIENTAÇÕES INICIAIS 

 O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os serviços, materiais e 
técnicas construtivas a serem utilizadas na execução da REFORMA DO PRÉDIO DA CLÍNICA DE 
ODONTOLOGIA – CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG. 

 Todas as etapas da obra devem ser precedidas da orientação deste Memorial e 
Especificações Técnicas e dos Projetos Arquitetônicos e Complementares. A aquisição e 
emprego dos materiais, bem como a execução dos serviços, devem estar de acordo com as 
normas técnicas vigentes. 

 Antes da execução da obra, faz-se necessária uma vistoria no local onde vai ser 
implantado o empreendimento, tomando ciência das condições e características da mesma. 

 Todos os serviços deverão estar em conformidade com os projetos apresentados. Os 
materiais deverão ser de qualidade, atendendo às normas técnicas vigentes. Os procedimentos 
adotados não poderão interferir na ordem dos trabalhos nem gerar risco de acidentes para 
trabalhadores ou usuários do espaço, devendo a empresa executora, para tanto, instalar a 
devida sinalização e utilizar os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva condizentes com 
a função e com o serviço. 

 A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras uma equipe administrativa mínima, 
composta por: 

 01 (um) Engenheiro e/ou 01 (um) Arquiteto responsável pela obra. 

 01 (um) Mestre de Obras. 

 A direção geral da obra caberá a um profissional devidamente habilitado pelo CAU-TO 
e/ou CREA-TO, que será o responsável na forma da legislação vigente. As equipes de produção 
serão definidas convenientemente pela CONTRATADA, de modo que atenda o cronograma de 
entrega dos serviços. 
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 Caso necessário a CONTRATANTE poderá exigir reforço de mão-de-obra para cumprir os 
prazos contratuais. 

 O arquiteto/engenheiro residente da CONTRATADA permanecerá à frente dos trabalhos 
em todos os períodos de atividades. Em sua ausência, responderá por ele o mestre de obras. 

 A CONTRATANTE poderá exigir que a CONTRATADA substitua qualquer pessoa da obra, 
incluindo-se aí, engenheiro, arquiteto e mestre de obras. 

 A CONTRATADA manterá na obra o "Diário da Obra" onde serão anotadas as ocorrências 
concernentes à mesma, de acordo com as recomendações da FISCALIZAÇÃO. 

 As normas, projetos de normas, especificações, métodos de ensaios e padrões 
aprovados e recomendados pela ABNT, bem com toda a legislação em vigor, referentes a Obras 
Civis, inclusive sobre segurança do trabalho, serão partes integrante, deste Caderno de 
Encargos, como se nele estivessem transcritos. 

 As especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de execução, devendo 
ser integralmente obedecidas. 

 Em caso de divergências, prevalecerão: 

 As especificações sobre desenhos; 

 As cotas assinaladas sobre as dimensões medidas em escala; 

 Os desenhos detalhados sobre os desenhos normais. 

 Dúvidas relativas ao memorial e anexos, deverão ser solicitados por escrito à empresa 
responsável pelos projetos. 

 A mão-de-obra e os materiais empregados na execução dos serviços deverão ser de boa 
qualidade, em obediência a este Caderno de Encargos e as normas em vigor. 

 A aplicação de materiais industrializados ou de emprego especial obedecerá às 
recomendações dos fabricantes, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a 
responsabilidade técnica. A aplicação e aceitação destes serviços serão monitoradas e julgadas, 
pela Fiscalização da CONTRATANTE. 

 São de responsabilidades da CONTRATADA: 

a) As licenças e suas prorrogações; 
b) Todas as providências junto aos órgãos públicos, institutos de previdência e 

concessionárias de serviços públicos, cumprirem quaisquer formalidades e sanções 
exigidas, desde que digam respeito à obra ou sua execução. 

 Caso a CONTRATADA julgue necessário modificação de algum elemento especificado em 
projeto, caderno de encargos/memorial descritivo, visando à agilidade da obra e/ou a critérios 
técnicos, a mesma deverá fazer sua propositura à FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE 
apresentando os projetos da intenção da mudança, juntamente com as especificações técnicas 
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e justificativas cabíveis, para que as mesmas possam ser analisadas pela equipe de Fiscalização 
da CONTRATANTE que providenciará a autorização ou não, por escrito. 

 Ao término da obra, todas as instalações provisórias do canteiro deverão ser removidas, 
inclusive instalações hidrossanitárias (as fossas devem ser limpas, removidas, e a escavação 
reaterrada, com compactação). 

 A área deverá ser limpa, o entulho removido para local fora da propriedade. 
 
 Responsabilidade da CONTRATADA: 

 A menos que especificado em contrário, a CONTRATADA será responsável pela execução 
de todos os serviços descritos e mencionados nas especificações e também os constantes nos 
desenhos dos projetos, bem como por todo material, mão de obra e equipamentos para 
execução da obra. 

 Respeitar os projetos e especificações, não sendo admitidas quaisquer alterações ou 
modificações do que estiver determinado pelas especificações e/ou projetos, sem previa 
justificativa técnica por parte da CONTRATADA junto à fiscalização, que providenciara a 
autorização ou não, por escrito. 

 Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em 
inspeção pela fiscalização. 

 Desfazer ou corrigir as obras e serviços rejeitados pela fiscalização, dentro do prazo 
estabelecido pela mesma, arcando com as despesas envolvidas. 

 Elaborar e atualizar o cronograma físico relativo aos estágios e as metas, a ser afixado 
no escritório do canteiro da obra. 

 Acatar prontamente as exigências e observações da fiscalização, baseadas nas 
especificações, projeto e regras técnicas. Realizar, as suas expensas, ensaios e provas 
aconselháveis a cada tipo de instalações ou materiais, apresentando os resultados a 
fiscalização. 

 O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade 
adiante neste caderno, edital e contrato. 

 Assumir as despesas e todas as providências necessárias às ligações provisórias e 
definitivas, as redes publicas dos pontos de energia elétrica, água e telefonia, bem como 
despesas referentes a seus consumos mensais. 

 A CONTRATADA deverá fornecer 08 capacetes brancos para visitantes, que deverão 
permanecer disponíveis no escritório da fiscalização. 

 Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá encaminhar à UNIRG os seguintes 
documentos: 
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a) 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; 

b) Copia do Diário de Obras; 
c) Aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram 

modificações no decorrer dos serviços; 
d) Aprovação dos serviços pelos órgãos públicos, concessionários públicos e Corpo de 

Bombeiros; 
e) Certidão Negativa de Debito fornecida pelo INSS; 
f) Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das demais taxas, 

impostos e encargos incidentes sobre o objeto do CONTRATO; 
g) “As Built” (projetos como construído) e Manual de Operação e Utilização. 

Segurança da Obra 

 Funcionará na obra, uma Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA), eleita 
entre os operários da própria obra, conforme determina o código 164 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), caso atinja a quantidade de funcionários mínimos, com a finalidade de 
orientar, prevenir, e controlar os acidentes de trabalho. 

 Deverão ser adotadas no canteiro, as normas de segurança do Trabalho, determinadas 
em portarias do Ministério do Trabalho, sobre a construção civil. 

 Todas as máquinas e equipamentos a serem utilizados no canteiro funcionarão com 
dispositivos de segurança exigidos por lei. 

 Em toda a área do canteiro deverão ser distribuídos Unidades Extintoras, de acordo com 
o risco de incêndio. 

 O canteiro e os pavimentos em construção/reforma serão sinalizados com placas de 
segurança nos locais de serviço que necessitem. 

 A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos necessários à segurança dos 
visitantes. 

 CONTRATADA deverá fornecer a todos os funcionários, inclusive as turmas de 
subempreiteiras e a equipe de Fiscalização da obra, equipamentos de proteção individual. 

 Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção Individual previstos nas Normas 
Regulamentadoras: NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI e NR-1 – Disposições 
Gerais com destaque aos relacionados na tabela a seguir:  
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PROTEÇÃO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO 

Cabeça 

Capacete de segurança 
Queda ou projeção de objetos e outros 
impactos. 

Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos. 

Protetor Facial 
Projeção de fragmentos, respingos de líquido e 
radiações nocivas. 

Óculos de segurança contra 
impactos 

Ferimentos nos olhos. 

Óculos de segurança contra 
radiações 

Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação 
de radiação. 

Óculos de segurança contra 
respingos 

Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação 
de líquidos agressivos. 

Mãos e 
braços 

Luvas ou mangas de 
proteção 

Objetos e ou materiais aquecidos, choque 
elétrico e radiação. 

Pés e pernas 
Botas de borracha 

Locais molhados, lamacentos ou em presença 
de substâncias tóxicas. 

Calçado de couro Lesão no pé. 

Integral Cinto de segurança Queda com diferença de nível. 

Auditiva Protetores auriculares Nível de ruído superior ao permitido. 

Respiratória 

Respirador contra poeira Trabalhos com produção de poeira. 

Máscara para jato de areia 
Trabalhos de limpeza por abrasão através de 
jatos de areia. 

Respirador e máscara de 
filtro químico 

Poluentes atmosféricos em concentrações 
prejudiciais a saúde. 

Tronco Avental de raspa 
Trabalhos de soldagem e corte a quente, 
dobragem e armação de ferros. 

 
2. RELAÇÃO DE PROJETOS 

 

ITEM PROJETO Nº DE PRANCHAS 

 ARQUITETÔNICO 02 

 
3. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

 
3.1. SERVIÇO PRELIMINAR 

 A CONTRATADA deverá antes de iniciar a obra apresentar para aprovação da 
Fiscalização da CONTRATANTE, o projeto de instalações do canteiro de obras, observando-se os 
requisitos constantes no Decreto nº 92.100 de 10/12/85, e às especificações descritas a seguir. 
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3.2. PLACA DE OBRA 

 Caberá a CONTRATADA providenciar e instalar, por sua própria conta 2 (duas) as placas 
da obra no padrão determinado pela fiscalização da CONTRATADA.  

 A primeira placa terá dimensões de 400x250cm e deverá conter o nome do órgão 
CONTRATANTE, indicando a finalidade da obra, a área total construída, valor da obra, origem 
dos recursos e o prazo de execução, nome da CONTRATADA, equipe técnica responsável pela 
autoria dos projetos e pela execução da obra, com os respectivos títulos profissionais, números 
e registros no CAU/CREA e suas atribuições. 

 A segunda placa terá dimensões de 250x250cm e deverá conter o nome da empresa 
responsável pela elaboração dos projetos e equipe técnica responsável pela autoria dos 
projetos, com os respectivos títulos profissionais, números e registros no CAU/CREA e suas 
atribuições. 

 A CONTRATADA, a seu critério, poderá colocar outras placas referenciando as firmas 
que participarão da obra sob o regime de terceirização, na prestação de serviços especiais, tais 
como: instalações em geral, fornecimento de equipamentos, controle tecnológico e 
fornecimento de concreto, e de demais serviços passíveis de terceirização previstos em 
contrato. 

3.3. FECHAMENTO DA ÁREA 

 A CONTRATADA deverá isolar toda a área da obra com por tapumes, com altura de 2,20 
metros, isolando as áreas em uso pela UNIRG das áreas destinadas à obra, conforme NR 18, 
prevendo uma portaria com guarita e portão de carga e descarga. 

3.4. EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO 

 A CONTRATADA deverá providenciar e instalar, em local escolhido e liberado pela 
FISCALIZAÇÃO e em caráter provisório, o barracão para funcionamento de escritório, ser 
reservado para a administração da obra, com espaço para uso da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE, conforme eles solicitarem. 

 Os barracões deverão ser projetados pela CONTRATADA, construção de madeira 
compensada, coberto com telhas de fibrocimento, contrapiso de concreto magro. 

3.5. EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO 

 A CONTRATADA deverá providenciar e instalar, em local escolhido e liberado pela 
FISCALIZAÇÃO e em caráter provisório, o barracão para funcionamento do almoxarifado. 

 Os barracões deverão ser projetados pela CONTRATADA, construção de madeira 
compensada, coberto com telhas de fibrocimento, contrapiso de concreto magro, incluindo 
prateleiras. 
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4. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 Todo o material proveniente das demolições e/ou retiradas, após vistoria e liberação 
por parte da Fiscalização da UNIRG, deverá ficar a disposição da CONTRATADA, que 
providenciara sua remoção do local, seguindo todos os quesitos de segurança e limpeza. 

 Todo o material que a fiscalização julgar indispensável ficara a disposição da UNIRG. 

 Todo e qualquer dano ocorrido em consequência das obras, em qualquer parte do 
empreendimento, deverá ser reparado pela CONTRATADA, sem ônus para o UNIRG. 

 Observação geral sobre resíduos de obras: 

 A contratada e responsável pela destinação final dos resíduos gerados na obra de 
acordo com a legislação municipal e de acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA nº 307, de 5 de 
julho de 2002 publicada no DOU nº 136, de 17 de julho de 2002, Seção 1, paginas 95-96. 

 No canteiro de obras deverá haver baias apropriadas para classificação dos resíduos 
gerados conforme classes estabelecidas no Art. 3o da Resolução Conama nº 307, conforme 
segue: 

 Classe A - São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras 
de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 
concreto; 

c) De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldados em concreto 
(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidos nos canteiros de obras; 

 Classe B - São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: Plásticos, 
papel, papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

 Classe C - São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem e ou recuperação, tais 
como os produtos oriundos do gesso, reformas e reparos de clinicas radiológicas, instalações 
industriais e outros. 

 Classe D - São resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, 
solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saúde oriundos de 
demolições, reformas e reparos de clinicas radiológicas, instalações industriais, bem como 
telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos a 
saúde. (nova redação dada pela Resolução n° 348/04). 

 Qualquer ocorrência não prevista deve ser imediatamente informada à fiscalização. 
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 A destinação final dos resíduos deverá obedecer ao estabelecido no Art. 10º da 
Resolução Conama nº 307, conforme segue: 

 Classe A - Deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 
encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a 
permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

 Classe B - Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 
futura. 

 Classe C - Deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com 
as normas técnicas especificas. 

 Classe D - Deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas especificas. 

 A disposição final dos resíduos deverá ser feita em aterros que atendam as normas e 
exigências estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes, e Legislação Municipal 
pertinente. 

 As empresas que efetuarem a coleta e o transporte dos resíduos deverão obedecer a 
Legislação Municipal no que tange ao cadastramento das mesmas. 

E obrigação do CONTRATADO verificar junto aos órgãos públicos municipais a legislação vigente 
quanto à destinação final de resíduos de construção e sua aplicação durante o desenvolvimento 
da obra, complementando o disposto nesse memorial. 

5. REVESTIMENTOS 
 
5.1. REVESTIMENTO VINILICO (PISO) 

 Fácil, rápida e limpa, mas o material exige que a base (contrapiso) esteja sem nenhuma 
imperfeição. O contrapiso, que fica sob o piso, precisa estar limpo, liso, firme, seco e nivelado. 
O instalador normalmente avalia as condições do contrapiso e, se for preciso, ele vai indicar 
uma eventual correção.  

Antes de instalar, aplica-se sobre o contrapiso uma massa niveladora feita de uma mistura de 
cimento e cola PVA. A espessura do Piso de 3mm, essa informação é apenas para você 
controlar o trabalho do instalador e ver se ele está usando o material correto.  

As placas e réguas podem ser instaladas pelo morador, mas é importante que um técnico avalie 
se a base está boa. A ABNT recomenda que as mantas sejam instaladas por mão de obra 
especializada, pois as emendas exigem equipamento profissional. 
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6. FORRO 
 
6.1. FORRO DE GESSO 

 Forro em Placa Gesso Convencional (0,60 x 0,60cm) Nos Locais indicados em projeto de 
arquitetura específico será aplicado forro em placas de gesso de 0,60 x 0,60cm encaixadas uma 
a uma por sistema de macho e de fêmea com fixação de tiro e arame galvanizado. 
 
PRECAUÇÕES ANTES DO INÍCIO DA MONTAGEM 
 
Antes do início dos trabalhos em forro de gesso deverá ser tomadas as 
seguintes precauções: 

 As instalações hidráulicas devem estar testadas (esgoto, água fria), as instalações 
elétricas devem estar fixadas, tais como eletrodutos e pontos de luz. 

 Os sistemas de impermeabilização do andar superior devem estar concluídos e 
testados. 

 Os caixilhos devem estar instalados e fechados (com vidros aplicados). 

 As paredes devem estar com o emboço executado (curados e secos) até pelos menos 
10 cm acima da altura do forro de gesso e os fundos de lajes de concreto, bem como as 
tubulações devem estar limpas. È recomendável a aplicação de caição na região 
fechada pelo forro. 

 Nos ambientes onde existirem azulejos nas paredes, estes deverão estar aplicados e 
rejuntados até uma altura de 10 cm acima do nível do forro de gesso. Portanto, os 
azulejos não devem ser  cortados na última fiada, a menos quando seu corte permita o 
reaproveitamento das peças. 

 Os andaimes devem estar montados, abaixo, da totalidade do ambiente ou da faixa a 
ser executado. 

 As bancadas de pias e os pisos não devem estar instalados ou acabados, caso isto 
ocorra, deve-se providenciar uma proteção para que não sejam danificados durante a 
execução do forro de gesso. O mesmo se aplica para os metais sanitários. 
 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 Montar os andaimes dos ambientes, utilizando cavaletes. 

 Definir e marcar nas paredes o nível de assentamento do forro, com o uso de 
mangueira de nível ou nível a laser. 

 Definir os locais para sustentação do forro e cravar os pinos com uso de pistola finca-
pino. 

 Fazer a amarração do arame de galvanizado nº 16, no pino da laje e na placa. 

 Os arames devem ser fixados sempre a prumo, quando não for possível, utilizar mais 
um tirante na diagonal oposta, de modo a não criar esforços horizontais nas placas. 

 Pendurar as placas com o uso do arame galvanizado (02 pendurais por placa, exceto a 
primeira fiada de placas que terão 04 pendurais cada placa) e assentá-las no nível 
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definido, observando o perfeito encaixe entre as placas e nivelamento do conjunto com 
o uso de régua de alumínio ou linha de nylon. Cuidar para que os pendurais em arame 
galvanizado fiquem aprumados a fim de se evitar a transmissão de esforços horizontais 
para o forro. 

 Nos encontros entre o forro e as paredes e na face superior das juntas entre as placas, 
deverá ser executado um chumbamento com uso de pasta formada por gesso em pó e 
água, estruturada por fibra de coco. 

 Para dar acabamento, as juntas entre as placas de gesso deverem ser emassadas com 
uso de pasta formada por gesso em pó e água, com uso de desempenadeira metálica, 
de modo a garantir a perfeita união entre as placas. 
 

CUIDADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 As luminárias, difusores de ar condicionado e demais peças colocadas junto ao forro 
deverão possuir estrutura de sustentação própria, não sendo permitida a fixação direta 
no forro. 

 Em forros extensos, maiores que 15,00 m2, além da fixação com arames devem 
também ser fixados com sarrafos de madeira de 1” x 1” revestidos e chumbados com 
estopa de sisal embebida em gesso, aproximadamente a cada 1,50 m. Tais forros 
também devem ser revestidos com uma camada de 3,00 mm de gesso liso, aplicado 
com desempenadeira de aço e sarrafeado através de régua de alumínio de 2,00 m. 

 As peças ou placas de gesso somente devem ser cortadas por meio de serrote e junto 
às bordas dos ambientes, as placas devem ser apoiadas em pregos de aço fixados na 
parede. Esta junta deve ser reforçada com estopa de sisal embebida em gesso. Em 
ambientes revestidos de azulejos, devem se tomar cuidados adicionais para não lascar 
as peças cerâmicas ao fixar os pregos de aço. 

 A fixação dos pontos de luz deve ser puxada e posicionada nos locais corretos do 
ambiente conforme o projeto de instalações elétricas. 

 Os recortes para instalações de luminárias não devem ser feitos pelo gesseiro. 
 

ONDULAÇÕES E EMPENAMENTOS. 
 
 Esta conferencia é feita com uma régua de alumínio, encostando-a na superfície da 
placa de gesso, em suas diagonais, aceitando-se empenamento ou ondulações máximas de 1 
mm. 
É considerado incluso neste item todos os materiais e serviços necessários para sua perfeita 
instalação, inclusive, sancas, tabicas, recortes para instalação de luminárias, estrutura de 
sustentação, etc. Deverá ser previsto alçapão de acesso caso a fiscalização da CONTRATANTE 
assim defina 

7. PINTURA 
 
7.1. PREPARO DAS SUPERFÍCIES 

 
7.1.1. Alvenarias e Piso 



 

 

Centro Administrativo 

Av. Pará, quadra 20, lote 01 nº 2432 - Bairro Engenheiro Waldir Lins II, Gurupi - TO 77423-250  

                                                          (63) 3612-7515 presidencia@unirg.edu.br   
 

 As superfícies em alvenarias e piso deverão estar perfeitamente limpas, isentas de 
poeira, impurezas ou argamassa solta. 

 Deverão ser removidas manchas de óleo, graxa ou gorduras remanescentes de 
demoldantes ou outros, manchas provenientes do afloramento de sais e outros fatores 
químicos deverão ser completamente removidos com agentes neutralizantes. 

 Nas alvenarias de tijolos ou blocos à vista, ou superfícies a serem pintadas terão suas 
saliências, marcas de fôrmas, etc., removidas de modo a obter-se superfícies uniformes. 

 

7.2. PINTURA INTERNA 

 Todas as paredes internas deverão receber fundo selador antes da aplicação da massa 
Látex em duas demãos. Sobre a massa as paredes internas, receberão pintura acrílica semi-
brilho cor branco gelo. 

 Todos os tetos de gesso deverão receber aplicação da massa Látex em duas demãos. 
Sobre a massa os tetos receberão pintura acrílica semi-brilho cor branco neve. 

 A tinta utilizada deverá atender a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; 
e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. 

 As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 
para o tipo de pintura a que se destinam. 

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

 As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

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

 Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de 
PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à 
pintura. 

 As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas 
proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou 
marcas de pincéis.  

 Obs.: As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a critério da fiscalização 
da CONTRATADA. 
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8.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 Toda a obra deverá ser entregue limpa, isenta de sujeitas e entulho provenientes da 
construção. 

 As Especificações descritas anteriormente estabelecem normas, critérios e o padrão de 
qualidade mínima dos serviços e materiais a serem realizados, portanto, a Fiscalização reserva 
o direito de rejeitar serviços ou materiais que não atendam as exigências mínimas pretendidas. 

 As indicações de marcas e referências são apenas balizadoras para caracterizar o 
objetivo pretendido, portanto, serão admitidas similaridades desde que não comprometam a 
qualidade desejada e que sejam previamente autorizadas pela fiscalização. 

 O projeto foi desenvolvido seguindo as normas em vigor, com o intuito de melhor 
atender as necessidades do Empreendimento, sem deixar de lado o aspecto da economia e 
praticidade da obra. 

 A mão de obra executora dos serviços deverá seguir rigorosamente as soluções 
determinadas pelo projeto. 

 As obras deverão ser entregues com as instalações em perfeito estado de 
funcionamento devidamente comprovado pela Fiscalização. 

 Qualquer alteração, em relação ao projeto e/ou emprego de material inexistente na 
praça, só será permitida após consulta ao projetista e quando a autorizado pela Fiscalização, 
sob pena de possíveis danos às instalações e multas cabíveis previstas no Contrato. 
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