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APRESENTAÇÃO 

O Estúdio Sarasá Conservação e Restauração S/S LTDA., empresa com atuação e compromisso na 

área de Conservação e Restauro de bens  patrimoniais de interesse cultural, móveis e imóveis, com 

larga experiência em pesquisa, projeto e execução de intervenções de conservação e restauro, 

educação patrimonial e consultoria em projetos na área, com sede à Via Anchieta, 1101, Ipiranga, São 

Paulo/SP, CEP 04247-001, inscrita no CNPJ sob o nº 05.323.630/0001-10 e CAU-BR PJ7574-4, vem 

apresentar memorial descritivo para obras civis e acabamentos, parte integrante do projeto de restauro 

e adequações do 3º, 4º e 5º pavimentos da Estação Júlio Prestes para implantação da São Paulo Escola 

de Dança. 

 

EQUIPE TÉCNICA 

Autores do Projeto 

Equipe técnica 

 

Responsável técnico 

Marcelo Ramos Sarasá Martin, Arquiteto e Urbanista, CAU-BR A25113-5 

 

Coordenador Geral e Restaurador 

Antonio Luis Ramos Sarasá Martin 

 

Coordenadores de Conformidade, Compatibilidade e Operações 

Olívia Alves 

Arthur Queiroz 

 

Gerentes de Projeto 

Hannah Kamuro 

Cauê Martins 

- 
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MEMORIAL DESCRITIVO DE RESTAURO E CONSERVAÇÃO E ARQUITETURA  

-   Local da obra:  

Praça Júlio Prestes, 16, no bairro Campos Elísios, na cidade de São Paulo-SP.  

Edificação – Estação Júlio Prestes - Ala Sudeste 

  

- Áreas atendidas:  

 

 

3º PAVIMENTO 

     

4º PAVIMENTO 

 

5º PAVIMENTO 

FIGURA 1. PLANTA BASE: Distribuição de ambientes 
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1. ORIENTAÇÕES   GERAIS 

Todas as medidas e precauções deverão ser tomadas para evitar qualquer dano às 

características construtivas da edificação tombada. Todas as ações deverão seguir as normas, leis e 

recomendações dos órgãos de proteção e defesa do patrimônio cultural. Deverão também ser 

respeitadas  as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais empregados no processo 

de restauro e adequações para atendimento às normas cabíveis e as necessidades do programa 

pedagógico:  

(1.) Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste Memorial - Planilha de Orçamento 

- considerando-se também os apontamentos e eventuais ajustamentos aos elementos 

constituintes e definidos nos projetos complementares previstos para o mesmo objeto fim 

deste projeto. São eles: sistemas de climatização, elétrica, hidráulica, cenotecnia, esquadrias 

e marcenaria. 

(2.) Deverão ser atendidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT, NR-

01, NR-10, NR-18 e 35 prioritariamente;  

(3.) Deverão ser atendidas as determinações da fiscalização e quaisquer eventuais modificações, 

devem ter autorização da mesma; 

 

 

1.1. medidas de segurança 

Todos os trabalhadores deverão usar equipamentos de proteção individual 

adequados à atividade realizada. A obra deve seguir todas as recomendações técnicas de segurança 

do trabalho para preservar a integridade física dos operários e eventuais visitantes. Também deve-se 

tomar todos os cuidados possíveis e necessários para evitar que materiais ou produtos químicos 

causem danos aos usuários do edifício e ao meio ambiente. Importante ressaltar que todas as 

intervenções serão realizadas com os demais pavimentos da edificação em uso, o que requer cuidado 

para o transporte de todo e qualquer material para não causar transtornos aos usuários do imóvel nem 

danos ao próprio edifício. 
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1.2. comunicação e informação 

A CONTRATADA deverá manter no escritório de obra o conjunto de projetos  

arquitetônico  e  complementares,  detalhamentos,  especificações,  memoriais descritivos e planilhas, 

atualizados e impressos, sempre disponíveis para  a consulta da FISCALIZAÇÃO, bem  como  o diário 

de obra,  preenchido diariamente, com todas as páginas numeradas, informações sobre número de 

funcionários, equipamentos, condições de trabalho e meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e comunicados à fiscalização sobre o cronograma, por exemplo, e demais anotações 

pertinentes à evolução dos serviços e seu registro. 

Todas as dimensões constantes nas pranchas de projeto deverão ser conferidas no 

local antes de qualquer intervenção no edifício. 

A sequência de execução dos serviços deverá ser iniciada pelas áreas de acesso e 

salas de todas as danças - em destaque no mapa abaixo,  em direção ao ambiente dos vestiários, 

correspondendo às fases 01 e 02. 

 

 

 

FIGURA 2. PLANTA BASE: FASES DE EXECUÇÃO 

- 
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1.3. lista de documentos – Projeto Básico 

Compõem este memorial as seguintes pranchas e planilhas: 

 

➔ APD-SPED SITUAÇÃO PREVISTA T.01; 

➔ APD-SPED SITUAÇÃO PREVISTA T.02; 

➔ SPED-2022-1A-CCA-GCT-D-T0-21-A; 

➔ SPED-2022-1A-CCA-GCT-D-T0-46-A; 

➔ SPED-2022-1A-CCA-GCT-D-T0-47-A; 

➔ SPED-2022-1A-CCA-GCT-D-T0-62-A; 

➔ SPED-2022-1A-CCA-GCT-D-T0-63-A; 

➔ SPED-2022-1A-CCA-GCT-D-T0-64-A; 

➔ SPED-2022-1A-CCA-GCT-D-T0-65-A; 

➔ SPED-2022-2B-ARQ-LCR-G-T0-201-A Planta de identificação dos trechos; 

➔ SPED-2022-2B-ARQ-LCR-G-T3-201-A Planta de arquitetura e acabamento civil - Trecho 03; 

➔ SPED-2022-2B-ARQ-LCR-G-T4-201-A Planta de arquitetura e acabamento civil - Trecho 04; 

➔ SPED-2022-2B-ARQ-LCR-G-T5-201-A Planta de arquitetura e acabamento civil - Trecho 05; 

➔ SPED-2022-2B-ARQ-LCR-G-T6-201-A Planta de arquitetura e acabamento civil - Trecho 06; 

➔ SPED-2022-2B-ARQ-LCR-G-T7-201-A Planta de arquitetura e acabamento civil - Trecho 07; 

➔ SPED-2022-2B-ARQ-LCR-G-T8-201-A Planta de arquitetura e acabamento civil - Trecho 08; 

➔ SPED-2022-2B-ARQ-LCR-G-T9-201-A Planta de arquitetura e acabamento civil - Trecho 09; 

➔ PLANTAS DE PAINEL T.01; 

➔ PLANTAS DE PAINEL T.02; 
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➔ PLANTAS DE AMBIENTES - LAYOUT; 

➔ SPED-2022-00-ARQ-LCR-G-INST-000; 

➔ SPED-APD Perspectivas; 

➔ TP007 - Obras Civis - Memória de Cálculo; 

➔ TP007 - Obras Civis - Planilha Orçamentária (Referência); 

➔ TP007 - Obras Civis - Planilha Orçamentária (Modelo). 
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2. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES: 

As atividades civis compreendem as ações necessárias para assegurar a 

implantação das propostas do Projeto aqui indicado - em sua ETAPA 2A. Trata-se de atender  condições 

de habitabilidade e operação do equipamento, em compatibilidade com as necessidades e 

apontamentos dos projetos e processos de licenciamento envolvidos entre os órgãos de patrimônio, 

concessionárias, corpo de bombeiros e prefeitura. 

O programa lançado nos três pavimentos da ala sudeste da edificação está 

compreendido em quatro tipologias construtivas: 

 

➔ AMBIENTES PARA DANÇA : concentram instalações específicas para a prática da dança como 

piso flutuante, estrutura de cenotecnia, acústica e infraestrutura para instalações de palco 

➔ AMBIENTES TÉCNICOS : concentram instalações específicas para as práticas previstas no 

plano pedagógico, como estúdio de gravação, laboratórios de produção e desenvolvimento, 

informática e costura, dispondo para isso instalações de áudio, dados  e acústica. 

➔ AMBIENTES OPERACIONAIS : concentram as salas destinadas à equipe de gestão, controle e 

fomento da escola, e  se assemelham aos ambientes corporativos de escritório, além de áreas 

de recepção e acolhimento, convivência e reunião. Possuem acabamentos e iluminação 

dedicada para a melhor experiência, permanência e conforto da população 

➔ AMBIENTES FUNCIONAIS : concentram os ambientes necessários para a composição do 

programa delimitado pelas 03 (três) tipologias aqui indicadas. Sãoo elas: áreas molhadas, 

depósitos, shafts, áreas técnicas, suportes para a operação e funcionamento dos sistemas de 

infraestrutura e prediais para o equipamento, circulações. 

 

2.1. atividades gerais 

Estão compreendidas atividades para o nivelamento e requadramento de pisos e 

vãos, alinhamento de bases para viabilizar serviços para as instalações de cobertura, de infraestrutura 

elétrica e sistemas  complementares, instalações hidrossanitárias e de manejo e drenagem de águas 

pluviais, que serão realizados por equipes independentes e complementares à equipe civil.  
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Estão compreendidas também atividades de adequação dos ambientes para 

modulação e instalação de equipamentos que viabilizem a acessibilidade, entre nivelamentos de piso e 

execução de rampas, assim como os índices de luminância e ventilação tal como a abertura e 

requadramento de vãos para instalação de esquadrias com reposicionamento e caminhamento de 

tubulações, calhas, dutos e quadros, estes fornecidos por terceiros. 

Todas as ações de impermeabilização, recomposição, reconstituição e remoção de 

bases, amaciamento e pintura estão compreendidas nesta empreitada e deverão ser realizadas,  

principalmente para os elementos característicos da edificação tombada sob a orientação e 

especificações determinadas a partir dos mapeamentos realizados pela equipe técnica de fiscalização. 

Está prevista também a instalação e suporte para a implantação das esquadrias, 

divisórias e painéis contemporâneos por meio de canaletas de espera para o assentamento de trilhos e 

guias, assim como requadramentos e nivelamentos para o reparo de esquadrias a serem restauradas e 

conservadas.  Para esquadrias, divisórias e painéis existem duas frentes distintas de trabalho, uma para 

ofertar suporte aos serviços da empresa especializada, responsável por peças maiores e de maior 

complexidade de execução, e outra, para serviços com maior interface às atividades de 

compatibilização entre as frentes civis, para a implantação de esquadrias e divisórias comuns.   

Assim são previstas atividades de suporte e apoio para a implantação das esquadrias  e painéis 

contemporâneos por meio de canaletas de espera para o assentamento de trilhos e guias, assim como 

requadramentos e nivelamentos para o reparo às esquadrias a serem restauradas e conservadas. Já 

para a instalação de esquadrias para os vestiários e sanitários da sala multiuso, painéis de drywall ou 

marcenaria para subdivisão do layout de diferentes salas e das portas de acesso comum a fabricação 

e a instalação foram  consideradas nas atividades civis. 

Para as instalação de bancadas, divisórias, louças e metais, a equipe civil deverá realizar as 

ações da fase cinza, como abertura de shafts, liberação das áreas de caminhamento da tubulação, 

nivelamento de níveis entre lajes e contrapisos para serviços hidrossanitários e de drenagem de pisos, 

entre estruturas e vedações para calafetagem de ambientes, com reparos e bases para recebimento 

das peças de pedra, louças, metais, tapeçaria e vidraçaria. 

 

2.2. atividades para estrutura e instalações 

Estão previstas instalações de cenotecnia - projetos CNT, para as quais serviços de 

requadramento e nivelamento das bases civis devem ser realizados. Suportes e acabamento para a 

fixação dos elementos de infraestrutura para os diferentes sistemas das instalações prediais também 
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foram considerados para  empreitada e limitados ao apoio destas instalações, uma vez que insumos e 

mão de obra especializada serão responsáveis pela implantação das instalações, cabendo apenas a 

interlocução e acabamento entre os diferentes materiais e serviços implantados.   

 

2.3. atividades para os acabamentos e equipamentos 

Para a instalação dos acabamentos a equipe civil deverá realizar as ações da fase cinza, como 

abertura de shafts, liberação das áreas de caminhamento da tubulação, nivelamento de níveis entre 

lajes e contrapisos para serviços hidrossanitários e de drenagem de pisos, entre estruturas e vedações 

para calafetagem de ambientes e reparos e bases para recebimento das peças de pedra, louças, metais, 

tapeçaria e vidraçaria. Dentre estes equipamentos estão previstos no escopo do produto apenas as 

peças correspondentes a louças e metais e os demais itens deverão ser fornecidos, assentados e/ou 

instalados por mão de obra especializada. A interface entre as equipes assim como a verificação do 

funcionamento e liberação dos serviços será realizada pela equipe de fiscalização e  gerenciamento das 

atividades civis do Projeto. 

Para equipamentos de áudio-visual, dados, elétrica e demais itens a instalação e testes ficam 

excluídos dos serviços aqui descritos, cabendo apenas as atividades de suporte e apoio para o 

funcionamento das instalações prediais citadas. 

 

3. SERVIÇOS INICIAIS 

Os serviços iniciais consistem nos preparativos para realização do restauro e 

adequação das instalações prediais para adequação das condições construtivas do equipamento para 

abrigar as práticas envolvidas para todas as danças. 

3.1. higienização e cadastramento dos elementos da edificação 

Os elementos destacados pela equipe de Projeto deverão ser catalogados e 

registrados e armazenados, conforme orientação da equipe de fiscalização e gerenciamento da obra . 

Já para as patologias identificadas na edificação, estão previstas ações para viabilizar processo de 

higienização prévio ao restauro ou reforma, buscando afastar os agentes patogênicos instalados, 

especialmente as colônias de microrganismos e as fezes de animais. 

Tal processo será feito com lavagem com água potável pura, mangueira de jardim e 

escova de cerdas macias, seguida da secagem com pano macio ou outros. 
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Eventuais patologias não observadas durante os serviços de desmonte e remoção 

controlada, e as built das instalações existentes devem ser devidamente documentados por meio de 

relatório ,e aferida a necessidade de ações pontuais corretivas ou planos de manutenção periódica para 

o bom uso e durabilidade das instalações envolvidas. 

 

4. EQUIPE TÉCNICA 

A obra deverá ter acompanhamento e supervisão de técnicos especializados e 

qualificados, a saber: 

- Arquiteto ou Engenheiro Civil; 

- Mestre de Obras com experiência em reformas de edificações em operação. 

A interlocução e articulação das informações e decisões técnicas subsidiadas pelos 

projetos (etapa 2A) disponibilizados e as aferições in loco observadas durante o desenvolvimento da 

obra serão validadas em ficha técnica - a ser disponibilizada pela equipe de Gestão e Gerenciamento 

da Obra - Estúdio Sarasa - e compatibilizadas em Projeto, em sua versão executiva ( etapa 2b) . 

 

5. REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) OU ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 

Deverá ser registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho 

de Engenharia (CREA) a Responsabilidade Técnica relativa à execução dos serviços e deverá ser 

entregue à FISCALIZAÇÃO uma das vias, devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado. 

 

 

6. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

É obrigatória a apresentação de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional das 

Empresas de Engenharia e Arquitetura. A apólice deverá ser apresentada pelo profissional responsável 

técnico pela execução da obra, projeto ou serviço, de acordo com o RRT ou ART emitido e registrado 

no respectivo conselho de classe, conforme edital de licitação e/ou minuta contratual. 
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7. RELATÓRIO TÉCNICO 

Todos os procedimentos, serviços e métodos empregados nas ações de restauro e 

conservação deverão ser documentados e apresentados em relatório técnico composto por textos 

explicativos e fotografias ou outra forma de registro gráfico (desenhos, croquis, etc.)  que se mostrem 

necessários. O relatório deverá ser apresentado ao término dos trabalhos de restauro. Deverão ser 

apresentadas informações sobre os trabalhos realizados em cada esquadria, de modo individual. 

Para compatibilidade entre os cronogramas de trabalho, considerando as equipes 

terceirizadas para o fornecimento e instalação de cobertura, divisórias, instalações de cenotecnia - 

estrutura cênica e acústica, pisos e equipamentos dos diferentes sistemas prediais, como dados, 

segurança áudio-visual e acústica, a equipe de gestão será a responsável pelo fornecimento e gerência 

de calendários entre diferentes fornecedores/executores, que atuarão de forma simultânea Para tanto, 

as instalações para a privacidade e descanso dos funcionários devem ser previstas de forma 

colaborativa entre as empresas. 

 

8. LOGÍSTICA 

Neste item enquadram-se todos os serviços gerais do canteiro de obra e os 

transportes horizontais e verticais internos e fretes de materiais, equipamentos e rejeito de construção 

civil, todos a cargo da CONTRATADA. 

As ações deverão também ser programadas conforme necessidades acústicas para 

o funcionamento da Sala São Paulo, principalmente  na área do pátio coberto. Cabe ressaltar que as 

obras ocorrerão em edificação com uso compartilhado e que as proteções e isolamentos nas áreas de 

circulação devem ser consideradas para a boa convivência entre as equipes. 

O agendamento da entrega de materiais deverá ser validado previamente por 

comunicação estabelecida com a equipe de fiscalização e gerenciamento. 

 

8.1. LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA 

Deverá ser feita   a   limpeza   permanente da   obra, ficando   o local   da intervenção 

completamente livre e desimpedido de todos os resíduos em todas as fases da obra.  Todas as 

instalações do canteiro e a própria obra deverão ser conservadas limpas e em perfeito funcionamento, 

durante todo o prazo contratual de execução dos trabalhos. 
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8.2. TRANSPORTE  

8.2.1. TRANSPORTE INTERNO 

Todos os elementos removidos que serão reaproveitados, entulhos, escombros ou rejeitos de 

construção civil (RCC) provenientes dos serviços deverão ser destinados ao local apropriado no 

canteiro de obras, devidamente separados de acordo com suas características para posterior descarte 

ou reaproveitamento. Inclui-se neste item a carga manual dos entulhos na caçamba que fará o 

transporte até o destino. 

Os itens que serão reaproveitados deverão ser armazenados cuidadosa e adequadamente, ao abrigo 

da chuva ou umidade, para posterior tratamento e reutilização. 

 

8.2.2. TRANSPORTE DE ENTULHOS 

Todos os itens que não serão reaproveitados deverão ser destinados ao local adequado para descarte, 

de acordo com as características ou classes do RCC em que se enquadrem, por meio de transporte em 

caminhão. 

  

8.2.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

São   de   responsabilidade   da   CONTRATADA o transporte ou frete de equipamentos, materiais e 

insumos necessários para a adequada realização dos serviços durante o período da obra. 

 

9. SERVIÇOS :  INTERVENÇÃO DE RESTAURO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO 

Todos os serviços devem considerar a preservação e proteção dos elementos que serão    

mantidos, restaurados ou recuperados na edificação. De forma geral sugere-se r que  

- pisos e paredes sejam protegidos com lona plástica, camadas de papelão ou madeira 

compensada antes do início de qualquer intervenção, sendo recomendada que a proteção de 

piso seja feita com camadas de papelão e madeira compensada. 
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- Sempre que for necessário o desmonte, total ou parcial, ou a remoção, total ou parcial, de 

vedações, pisos, ou esquadrias, os elementos deverão ser identificados e marcados conforme 

nomenclatura individual adotada em projeto de restauro. Caso ocorra o desmonte ou remoção 

com separação de partes, cada parte deverá ser individualmente identificada e marcada 

conforme nomenclatura individual adotada em projeto de restauro, permitindo reconhecer a 

qual esquadria cada parte pertence. 

 

9.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES                                  

As demolições previstas limitam-se à complementação de ações maiores já realizadas durante a 

validação da proposta de intervenção e mapeamento das instalações e elementos estruturais da 

edificação. Ainda assim, devem ser considerados a remoção de componentes, principalmente, 

elementos de vedação vertical, que deve ser cuidadosamente feita, após consulta ao projeto existente. 

A demolição de vedações deve levar em consideração as condições estruturais da edificação, evitando-

se danos e comprometimento da estrutura.  

 

9.2. ESQUADRIAS DE FERRO 

Nos locais indicados como areas molhadas (62 / 63 / 02A / 02B) deverão ser fornecidas esquadrias em  

ferro, tipo vitrô basculante com bandeira inferior fixa e tela externa, com contramarco, inclusive 

ferragens e alavanca de abertura em local acessível, e vidro mini-boreal ou  jateado de espessura 4mm 

(quatro). As dimensões a serem fornecidas são variadas conforme vão oriundo do desmonte controlado 

permitido entre os elementos de estrutura e vedação da fachada lateral da edificação, assegurando as 

dimensões mínimas apontadas no projeto de esquadrias 

Deverão ser previstos elementos de proteção para trabalho em altura, além de acabamento da face 

externa da fachada, assim como ações de proteção para os elementos existentes na área das escadas 

onde há interface com os serviços aqui indicados. As esquadrias deverão ser providas de contramarco,  

suporte de fixação de vidros, suporte de centro e demais acessórios respeitando a linguagem 

arquitetônica já considerado para as esquadrias existentes e/ou o plano de intervenções – esquadrias 

contemporâneas. 
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9.3. DIVISÓRIAS EM DRYWALL 

Nos locais indicados em projeto as paredes serão executadas em sistema drywall, constituído de placas 

de gesso acartonado, de fabricação Knauf, Lafarge, Placo ou de qualidade e características similares. 

A espessura da placa será de 12,5 mm e a espessura total da parede conforme indicado nos desenhos 

do projeto de arquitetura. 

As placas serão fixadas em montantes de aço galvanizado de 70 mm a cada 600 mm, nas paredes em 

geral, e a cada 400 mm quando houver a necessidade de fixação de equipamentos sanitários. Montada 

a estrutura principal e os montantes de aço podem-se colocar as placas, atentando ao parafusamento 

para que as cabeças dos parafusos não perfurem totalmente o cartão e para que não fiquem salientes 

em relação à superfície de cada placa. As paredes em gesso terão larguras majoritariamente de 10cm, 

com exceção à sala multiuso cuja parede terá 20cm de largura e, portanto,, demandará o emprego de 

montantes duplos.  

Para definição do pé direito e locais de instalações das mesmas consultar projeto arquitetônico.  

Quando recomendado no projeto fazer tratamento acústico ou térmico, utilizar preenchimento interno 

referencial de lã de rocha e similares  e adicionar reforços necessários. Utilizar cantoneira de 

acabamento em alumínio pintado na cor branca no encontro de paredes de gesso. 

As especificações deverão atender a norma NBR 14715/2001. 

 

 

9.4. DIVISÓRIAS EM PLACA CIMENTÍCIA 

As placas cimentícias serão empregadas principalmente em áreas molháveis, substituindo o 

gesso acartonado seguindo as mesmas recomendações de instalação dos montantes. 

Cada placa terá as dimensões padrões de 2m x 1,20m, produzida com uma mistura homogênea de 

cimento Portland e agregados naturais reforçados com fios sintéticos, através da Tecnologia CRFS - 

Cimento Reforçado com Fio Sintético, Espessura: 12 mm, fabricação Eternit ou equivalente. 

Devem ser previstos recortes para a conexão entre dutos e equipamentos, assim como eventualmente 

a passagem de dutos e canos. 
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9.5. DIVISÓRIAS E PAINÉIS EM MADEIRA 

SARRAFO APARELHADO SOBRE PLACA OSB OU SIMILAR FIXADO EM ESTRUTURA DE 

MADEIRA 

Revestimento em sarrafos aparelhados de 2x7cm de madeira fixados sobre placa de OSB ou similar, 

espessura 10mm com espaçamento de 10cm entre sarrafos. Sobre parede de alvenaria maciça serão 

instalados pontaletes parafusados com espaçamento a cada 120cm para estrutura das placas de OSB 

ou similar a serem parafusadas nos pontaletes. Os sarrafos serão fixados com cola e parafuso junto a 

placa em sentido alternado, sempre em número ímpar. Para detalhamento e dimensionamento das 

peças verificar desenhos de Painéis. 

As placas de madeira serão empregadas principalmente em áreas internas para setorização e 

subdivisão de ambientes seguindo subdivisões conforme modulação entre montantes. Para estes perfis 

serão consideradas vigas/chapas duplas emparelhadas de madeira cru. Para o requadro dos perfis para 

a instalação de chapas como vidros, papéis ou iluminação consultar detalhamento dos cadernos de 

marcenaria. 

 

 

9.6. ISOLAMENTO ACÚSTICO 

Todos os painéis nomeados como acústicos serão preenchidos por placas de lã de rocha,  ou espuma 

acústica, ou material similar conforme projeto com densidade nominal referencial de 32kg/m³ para 

tratamento acústico, cortados conforme modulação necessária para preenchimento e fixados por pinos, 

grampos ou adesivos especiais. 

 

9.7. PERFIL U PARA ESPERA DE DIVISÓRIAS, PAINÉIS E ESQUADRIAS 

Fixação de perfil metálico como guia ou cantoneira para “sistema de espera” para estruturas de 

esquadrias e painéis, atuando como contra-marcos para a liberação de serviços civis na região dos 

pisos, lajes e paredes. Este perfil pode ser fixado  na quina de paredes ou embutidos nas superfícies de 

trabalho, inclusive revestidas pelos acabamentos previstos na arquitetura, assim como servir de apoio 

para a interface como demais elementos como cortineiros, ralos e ainda servir de guia para 

requadramento e acabamentos. 
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Estas guias são utilizadas para estruturação horizontal e montagem de paredes, forros, revestimentos e 

mobiliários integrados, devem possuir excelente resistência à corrosão e atender à norma ABNT NBR 

15.217. 

 

9.8. EMBOÇO DESEMPENADO PARA REQUADRO DE VÃOS E RECONSTITUIÇÃO DE 

ACABAMENTOS 

O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traço de 1:2:8 e ter 

espessura máxima de 20mm. O emboço será empregado para requadro de vãos de esquadrias 

retiradas durante a etapa de desmonte controlado. Os requadros deverão obedecer às dimensões 

previstas em projeto para instalação das novas esquadrias. Locais indicados para o recebimento de 

esquadrias contemporâneas de alumínio terão seu piso rebaixado em 4cm para fixação futura de perfis 

ou conforme projeto específico. 

 

9.9. ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM CACOS DE CONCRETO CELULAR 

Para a adequação do antigo arquivo da Secretaria de Cultura nos ambientes Vestiário feminino PMR 

(01-A), Vestiário feminino (01-B), Vestiário masculino PMR (02-A) e Vestiário masculino (02-B), Vestiário 

PMR adultos (05-A), Circulação (03), Lavanderia (07) e Sala de Tubulação (12), será necessário 

compensar o desnível do projeto arquitetônico entre as cotas de 52cm destes ambientes com a cota de 

16cm na Circulação (13). Considerando o atual desnível de 15cm após o desmonte controlado dos 

tacos de madeira, o enchimento deverá ter até 21cm de espessura e densidade nominal inferior a 

550kg/m³, sendo composto por blocos de concreto celular aplicados após a passagem das tubulações 

de hidráulica. 

O enchimento deverá preencher todos os ambientes não apresentando em sua modulação vazios para 

a posterior execução do contrapiso e impermeabilização, e deverá prever cantoneira metálica para 

interface com demais elementos do piso, sejam pisos específicos ou ralos e guias para a instalação de 

esquadrias e painéis. Eventualmente laudos de estabilidade poderão ser solicitados. 
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9.10. ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL 

Os pisos das áreas molhadas para posterior impermeabilização deverão ser regularizados conforme 

cotas presentes no projeto. Previamente à aplicação, a superfície deve estar seca, limpa e livre de 

poeiras e de qualquer outro tipo de substância como óleos, tintas e etc, seguido por umedecimento da 

base com nata de cimento e subsequente emprego imediato da argamassa pronta para contrapiso. O 

preparo da argamassa, tal como sua aplicação deverão seguir as recomendações do fabricante. 

Deverão ser respeitados os caimentos e nivelamentos para compatibilidade e uniformidade entre os 

pisos, visando a fluidez e acessibilidade para acesso entre os diferentes ambientes, respeitando se as 

necessidades de junta e dilatação entre os diferentes materiais e ainda, considerando a conexão e 

possíveis juntas de elementos de drenagem para a passagem entre ambientes internos e externos.  

 

9.11. REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO 

Nos ambientes onde serão instalados os pisos flutuantes para atividades de dança deverá ser precedida 

a regularização do substrato com nata de cimento e resina acrílica, tipo Bianco ou similar. O traço deverá 

seguir as recomendações do fabricante. O nivelamento e a planicidade da superfície devem ser 

assegurados, e o caimento para os pontos de escoamento e drenagem atendidos. 

A coloração do piso acabado deve ser observado para manutenção da pigmentação apontada na 

arquitetura para acabamento final da superfície. 

 

9.12. LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM  

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). (SANITÁRIO FEMININO - SALA 62A) 

Para fechamento em laje do Sanitário Feminino (Ambiente 62-A) serão empregadas lajes treliçadas 

unidirecionais compostas de painéis de concreto armado e armação treliçada com altura de 8cm e 

enchimento com elemento inerte de blocos cerâmicos. Os apoios ocorrerão nas alvenarias 

autoportantes de tijolos maciços nos ambientes contíguos. O sentido das vigotas deverá ocorrer no 

menor vão. Capa em concreto C15 (15Mpa) mínimo: espessura, armadura negativa e de distribuição e 

variação volumétrica conforme projeto executivo estrutural ou especificação do fabricante. 
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A laje só poderá ser concretada mediante prévia autorização e verificação por parte da fiscalização da 

perfeita disposição, dimensões, ligações, cimbramento e escoramento das formas e das pré-lajes bem 

como das armaduras correspondentes. Os escoramentos devem ser contraventados para impedir 

deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes. Deve ser 

prevista contraflecha de 0,3% do vão quando não indicada pelo projeto executivo estrutural ou pelas 

especificações do fabricante. O cimbramento e o escoramento devem ser retirados de acordo com as 

Normas da ABNT, em particular, a NBR-14931. A retirada deve ser feita de forma progressiva, 

obedecendo às recomendações do fabricante. O prazo mínimo para retirada do escoramento deve ser 

de 28 dias. 

 

9.13. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

Impermeabilização à base de cimentos especiais e polímeros com mistura mecânica dos componentes 

e aplicação até atingir o consumo de 3,0kg/m². Os cantos, quinas, arestas e locais de passagem de 

tubulação devem ser reforçadas com a tela poliéster (malha de 3x3mm). Para a proteção de ordem 

mecânica da impermeabilização deverá ser feita através de argamassa de cimento e areia, traço 1:3, 

espessura de 3 cm e acabamento áspero, já incluídas as juntas de retração. 

 

9.14. FORRO METÁLICO REMOVÍVEL, EM PAINÉIS 

Para a fixação das chapas metálicas do forro devem ser previstos os pontos de fixação conforme 

modulação do fabricante por tirantes ou demais elementos de fixação na estrutura pré-existente do 

ambiente. A paginação deverá respeitar a modulação do forro e ainda os acessos e recortes para a 

compatibilização com os demais projetos e os elementos estruturais da edificação, utilizando como 

suporte cantoneiras e perfis perimetrais fixados na estrutura existente, seja a da cobertura ou de 

paredes com o uso de pistolas e furadeiras para a fixação de pregos e buchas. 

A partir da estrutura metálica de perfis montada, as chapas do forro em si poderão ser fixadas sobre 

esta estrutura de apoio, o nível de fixação e o manuseio das chapas deverão respeitar as instalações 

dos demais sistemas previstos pelo projeto. 
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9.15. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

Os serviços de pintura deverão ser executados somente por profissionais com comprovada qualificação 

e de acordo com as recomendações dos fabricantes. As tintas aplicadas devem ser de primeira linha, 

de boa qualidade e produzidas por indústrias especializadas. 

Antes de receber a pintura, a superfície já deverá estar homogênea, plana, limpa, seca, lixada e nivelada, 

isenta de poeiras, a fim de melhorar a aderência da pintura final.  

Tinta acrílica Premium em coloração indicada em projeto com acabamento fosco. Toda aplicação 

deverá ser precedida de superfície limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação. Diluição da tinta, conforme fabricante. Aplicação em duas demãos de tinta com rolo 

ou trincha. Respeitando o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

Deverão ser tomados cuidados para que as superfícies que não se destinam a receber pintura não 

recebam respingos ou escorrimentos. 

 

 

9.16. FORRO EM PLACAS OSB, SANDUÍCHE COM LÃ DE ROCHA, ESPUMA OU MATERIAL 

ACÚSTICO SIMILAR 

Forro composto por sanduíche de placas OSB espessura 8mm, nas dimensões 1,20x2,40m, estruturado 

por caibros e preenchimento com lã de rocha 32kg/m³.  A fixação das placas de OSB junto a estrutura 

de caibros será efetuada por parafusos. 

A instalação do forro ocorrerá junto às tesouras de madeira de cada ambiente com fixação em cabos 

de aço ou barras roscadas e acessórios. 

 

9.17. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO OU RESINA (ELEMENTOS DE MADEIRA) 

Os serviços de pintura deverão ser executados somente por profissionais com comprovada qualificação 

e de acordo com as recomendações dos fabricantes. As tintas aplicadas devem ser de primeira linha, 

de boa qualidade e produzidas por indústrias especializadas. 

Antes de receber a pintura, a superfície já deverá estar homogênea, plana, limpa, seca, lixada e nivelada, 

isenta de poeiras, a fim de melhorar a aderência da pintura final. Será utilizada tinta esmalte em duas 
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demãos, sendo que a segunda demão só poderá ser aplicada quando a anterior estiver completamente 

seca. Observar o tempo de secagem determinado pelo fabricante (quando este não especificar, será 

dado o intervalo mínimo de 24 horas entre as aplicações). Os batentes e guarnições serão pintados na 

cor platina ou resina fosca, fabricante Suvinil ou similar, conforme especificado em projeto de restauro 

ou de arquitetura. 

Deverão ser tomados cuidados para que as superfícies que não se destinam a receber pintura ou resina 

não recebam respingos ou escorrimentos. Os vidros e metais deverão ser protegidos para evitar que 

sejam pintados acidentalmente. 

 

9.18. RESTAURO DE ROSÁCEA EM FORRO DE ESTUQUE 

Os serviços de restauro deverão ser executados somente por profissionais com comprovada 

qualificação. Deverão ser retirados moldes em silicone das partes faltantes seguido pela fundição de 

novas peças em gesso para recomposição volumétrica. Após a instalação prever lixamento de modo a 

não permanecerem resquícios da emenda. 

 

9.19. RESTAURO DE RODATETO EM FORRO DE ESTUQUE 

Os serviços de restauro deverão ser executados somente por profissionais com comprovada 

qualificação. Deverão ser retirados moldes em silicone das partes faltantes seguido pela fundição de 

novas peças em gesso para recomposição volumétrica. Após a instalação prever lixamento de modo a 

não permanecerem resquícios da emenda. 

 

9.20. CONTRAPISO COM ARGILA EXPANDIDA 

Nos ambientes contíguos às salas de espetáculo, tal como Camarins, Depósitos, áreas de apoio 

(Fisioterapia, Figurino de Palco e Equipe Técnica de Palco), corredores, deverão receber contrapiso 

composto por enchimento em argila expandida para nivelamento com os demais revestimentos de piso 

flutuante. 

A execução do contrapiso deverá seguir as especificações do fabricante, com aplicação de primeira 

camada sobre o substrato, seguida da disposição da argila expandida e subsequente segunda camada 

de contrapiso, visando preencher todo o entorno da argila de modo a evitar vazios. 
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A aplicação deverá seguir as cotas e inclinações indicadas no projeto, respeitando necessidades de 

escoamento e condução de água, regularização entre os elementos de drenagem e divisórias, e ainda 

contemplar os elementos de junta entre os painéis verticais,seja com o uso de cantoneiras metálicas ou 

fitas selantes, e ainda a inclusão juntas plásticas ou metálicas. 

 

9.21. PISO EM CIMENTO RESINADO, COLORAÇÃO BRANCA 

 

Para execução do cimento queimado resinado deverá ser realizada limpeza prévia do contrapiso já 

nivelado. Utilizando-se como base de cimento branco e água aspergido sobre a nata de cimento e 

alisado com uma desempenadeira de aço. Para finalizar deverá ser aplicado cera em pasta em duas 

demãos e lustrado a fim de proteger o piso. 

 

9.22. PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. (CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DE TACOS RETIRADOS NA ETAPA DE DESMONTE CONTROLADO) 

Preparar a superfície removendo a poeira, partículas soltas, graxa e outros resíduos por meio de 

escovas e vassouras. Marcar os níveis do piso final nas paredes, com o auxílio de mangueira de nível 

ou nível laser. Esticar linha de nylon nas duas direções principais do piso, demarcando a primeira fiada 

a ser assentada, a qual servirá de referência para as demais fiadas. Os recortes de taco precisam ser 

efetuados previamente à aplicação da cola a base de PVA. Despejar a cola em pequenas quantidades 

e espalhar uma camada dela comprimindo-a contra o substrato, com o lado liso da desempenadeira de 

aço, em panos de até 1m², seguido pela passagem do lado dentado, formando cordões que possibilitam 

o nivelamento do piso. Os tacos deverão ser assentados no formato espinha predominante em toda 

edificação. 

 

9.23.  ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA 

Raspagem mecânica de tacos, usando lixa média (n° 40), seguido de   calafetação de juntas com 

argamassa preparada com o pó da raspagem e cola ou massa de madeira industrializada em coloração 

peroba. Novo lixamento com emprego de lixa fina (n° 80), a fim de preparar o piso para aplicação do 

acabamento. Aplicação de duas demãos de cera acetinada acabamento semi-brilho com auxílio de 

passa-cera (rodo com espuma) em intervalos conforme especificação do fabricante. 
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9.24. REVESTIMENTO COM CHAPA EM FÓRMICA TEXTURIZADA, ESP.=1,3MM COLADA COM 

FORMICOLA OU SIMILAR PARA PISO 

Na sala 69 (Diretoria) o local destinado a antiga cozinha deverá ter o piso de fórmica substituído por 

chapas de iguais características, textura e coloração. A aplicação será feita pela remoção das chapas 

residuais, seguida por limpeza de cola antiga com thinner. Após a superfície limpa e sem resquícios, 

novas placas de fórmica serão aplicadas por meio do emprego de cola de contato com seu uso 

condicionado às recomendações do fabricante. As juntas entre painéis de fórmicas deverão seguir a 

paginação do restante da sala. 

 

9.25. ASSOALHO DE MADEIRA 

No corredor compreendido pelos ambientes Exposições (28), Biblioteca e leitura (27) e Área de estar 

(26), será instalado assoalho de madeira com largura de 10cm, com espessura de 2,5 cm. A umidade 

da madeira deverá estar entre 12 e 15%. A fixação será efetuada com parafusos. As emendas do 

assoalho deverão ocorrer sobre o barrote de madeira. A espécie botânica da madeira deverá ser 

aprovada previamente pela fiscalização. 

 

nota geral para pisos | Nos sanitários e áreas externas, o piso terá desnível de 1 cm abaixo, em relação 

ao piso geral interno.  

 

9.26. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. 

Os serviços de pintura deverão ser executados somente por profissionais com comprovada qualificação 

e de acordo com as recomendações dos fabricantes. As tintas aplicadas devem ser de primeira linha, 

de boa qualidade e produzidas por indústrias especializadas. 

Antes de receber a pintura, a superfície já deverá estar homogênea, plana, limpa, seca, lixada e nivelada, 

isenta de poeiras, a fim de melhorar a aderência da pintura final.  
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Tinta acrílica Premium em coloração indicada em projeto com acabamento fosco. Toda aplicação 

deverá ser precedida de superfície limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação. Diluição da tinta, conforme fabricante. Aplicação em duas demãos de tinta com rolo 

ou trincha. Respeitando o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

Deverão ser tomados cuidados para que as superfícies que não se destinam a receber pintura não 

recebam respingos ou escorrimentos. 

 

9.27. CIMENTO RESINADO DE COLORAÇÃO BRANCA ATÉ H=1,80M 

Mesmo procedimento adotado para o cimento queimado resinado de coloração branca para pisos. O 

acabamento na cota de 1,80m deverá ser efetuado com auxílio de junta plástica tipo cantoneira na cor 

branca. 

 

9.28. LOUÇAS E METAIS 

São previstas louças e metais para as áreas molhadas: Copa (60), Sanitários sala Multiuso (61,62,63), 

Salas para todas as danças (35 à 36) Sala dos Professores (05A), Vestiários (02B, 02A, 01A,01B), e 

Lavanderia (07) . 

Deverão ser utilizadas louças e metais de primeira linha, tais quais as indicadas na planilha orçamentária 

e projeto, devendo ser instalados por profissionais especializados. Todos os equipamentos serão 

revisados e testados após sua colocação e antes da entrega da obra. 

Serão utilizadas bacias sanitárias de louça branca com tampa, anéis, parafusos e demais acessórios 

correspondentes. São considerados também bacias e pias sanitárias para deficiente, todos em louça 

branca e acessórios correspondentes. A altura do bordo da bacia, conforme norma, deve ser de no 

máximo 46 cm (quarenta e seis), já incluída a altura do assento. As Barras horizontais de 80cm (oitenta) 

ou tecnicamente equivalentes, deverão obedecer rigorosamente ao que estabelece as Normas de 

acessibilidade. 

O lavatório dos banheiros acessíveis deve ser suspenso, sendo instalado de forma que a borda superior 

fique a uma altura de 80 cm (oitenta) do piso acabado e respeitando uma altura livre mínima de 73 cm 

(setenta e três) na sua parte inferior frontal. O sifão e a tubulação devem estar situados a no mínimo 25 

cm (vinte e cinco) da face externa frontal e ter dispositivo de proteção do tipo coluna suspensa ou 

similar.  
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As torneiras dos banheiros acessíveis deverão ser cromadas com acionamento por alavanca, sendo 

que o comando da torneira deve estar a no máximo 50 cm (cinqüenta) da face externa frontal do 

lavatório. Sob o lavatório não é permitida a utilização de colunas até o piso, como também não deve 

haver elementos com superfícies cortantes ou abrasivas. Devem ainda ser instaladas horizontalmente 

barras de apoio em “U”, em aço inoxidável, junto aos lavatórios, na altura de 80 cm (oitenta) medidos 

da geratriz superior ao piso acabado. Torneiras em inox de parede. As cubas dos lavatórios serão ovais 

em louça branca nas dimensões 0,30x0,45m, o sifão utilizado será de copo universal em PVC 1" X 11/2" 

para lavatórios e pias.  

Acabamentos como saboneteira porta papel toalha de bancadas serão instalados no armário tipo a 

estante do espelho . Já para porta papel higiênico deverá ser considerado modelo em aço inox com 

fixação na parede ou na divisória de granilite ou material similar. 

 

Para Chuveiro de metal, diâmetro de ½”, deve ser considerado fixação e testes de pressurização e/ou 

vazão. Para a ducha higiênica deverá ser considerado ramal adicional e suporte para fixação. 

Deverão ser instalados registro de gaveta Φ ¾”, com canopla em aço cromado em todos os banheiros 

e bancadas molhadas sempre na área próxima aos sifões - Especificações técnicas 9/12 Registro de 

pressão com canopla, acabamento cromado, equivalente, de ¾”, inclusive fixação. Registro de gaveta 

com canopla, acabamento cromado ou equivalente, de ¾”, inclusive fixação. Registro de gaveta com 

canopla, acabamento cromado ou equivalente, de 1”, inclusive fixação. Registro de gaveta com canopla, 

acabamento cromado  ou equivalente, de 11/4”, inclusive fixação. Registro de gaveta com canopla, 

acabamento cromado ou equivalente, de 1.1/2”, inclusive fixação.  

 

9.29. RALO LINEAR SECO 90CM EM INOX 

Nos boxes dos vestiários serão dispostos ralos lineares em inox para drenagem da água dos chuveiros. 

As bases do ralo linear deverão ser faceadas junto a parede do chuveiro e dispostas antes da execução 

do contrapiso e cimento queimado resinado, já interligado às demais tubulações de esgoto 

hidrossanitário. 
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9.30. RALO LINEAR 80CM FUN LINE TAMPA VAZADA OU OCULTA PVC, CONDEC PREMIUM OU 

SIMILAR 

No corredor técnico compreendido pelos ambientes 14 (área técnica), 15 (área técnica), 16 (jardim de 

inverno), 17 (área técnica), 18 (área técnica) e 29 (jardim de inverno), tal como no corredor dos 

ambientes 26 (área de estar), 27 (biblioteca e leitura) e 28 (exposições) serão dispostos ralos lineares, 

largura 16cm, com tampa vazada ou oculta de PVC no modelo Fun Line da fabricante Condec Premium 

ou similar. O ralo deverá ser instalado previamente a execução do contrapiso para correto caimento e 

nivelamento. Após sua instalação o sistema deverá ser submetido a teste de estanqueidade. 

 

9.31. ESQUADRIA NOVA DE MADEIRA CONFORME PROJETO 

Para a instalação das portas, deve-se utilizar um gabarito para garantir as dimensões do vão livre e a 

espessura das paredes. A fixação dos batentes deve ser feita com espuma de poliuretano apropriada 

para fixação. Os batentes devem ser fixados com auxílio de cunhas de madeira, conferindo o esquadro, 

o prumo, o nível da porta e seu funcionamento. Os batentes verticais deverão seguir na alvenaria 

inclusive sobre a bandeira até o encontro com o teto. Possuirão puxadores tipo cava vertical a ser 

executado em rebaixo de 1cm e dimensão de 3x40cm de comprimento em ambas as faces, conforme 

detalhe arquitetônico. 

 

9.32. PAISAGISMO 

As atividades de drenagem, impermeabilização e regularização de superfícies para receber o Projeto 

de Paisagismo foram consideradas nos serviços de drenagem e impermeabilização e nivelamento dos 

pisos e jardins de inverno. 

9.33. MARCENARIA 

Atividades de apoio para a fixação e regularização de superfícies para receber o Projeto de marcenaria 

foram consideradas nos serviços de revestimentos e pintura  
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10. ENTREGA E LIMPEZA  

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo ser 

todos os entulhos resultantes das obras removidos pela Empresa contratada até a entrega final da 

mesma. Serão lavados convenientemente os pisos, vidros, ferragens, metais e demais elementos, 

devendo ser removidos todos e quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassas 

 

 

11. PRAZO GERAL DOS SERVIÇOS 

Para as fases de obra, onde parte dos serviços ocorrerão de forma simultânea, estão 

previstos até 90 dias de execução, contemplando ações de compatibilização entre os vários 

subsistemas envolvidos na reforma e adequação da edificação a fim de garantir o resultado correto  da 

obra evitando-se  improvisações ou descontinuidade nos serviços entre as diferentes equipes 

especializadas envolvidas. 

 

12. NOTAS GERAIS 

São previstas ações de compatibilização entre os vários subsistemas envolvidos na 

reforma e adequação da edificação resultando no correto andamento da obra evitando improvisações, 

ou descontinuidade nos serviços entre as diferentes equipes especializadas envolvidas. 

Os fabricantes dos materiais citados podem vir a ser substituídos desde que seja 

comprovada a sua equivalência técnica e tenha aprovação prévia da fiscalização e/ou equipe técnica 

responsável. 

Há outras exigências no âmbito da segurança e saúde no trabalho, de competência 

de órgãos das esferas Federal, Estadual ou Municipal, específicas às atividades dos canteiros de obras, 

tais como Ministério da Saúde e INSS; Vigilância Sanitária e órgãos estaduais sobre meio ambiente;  

Código de Obras do município, Corpo de Bombeiros e autoridades de trânsito; Acordos e Convenções 

Coletivas de Trabalho; Normas de Concessionárias de Serviços Públicos; Normas e Recomendações 

Técnicas expedidas pela ABNT e INMETRO eventualmente não citadas que também devem ser 

asseguradas pelo CONTRATADO conforme a natureza da atividade exercida.  
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São partes indissociáveis deste Memorial as pranchas técnicas de desenho e a 

planilha orçamentária, documentos listados no item 1.3 – Lista de Documentos, sendo seus itens e 

especificações passíveis de substituição ou adequações para salvaguardas da qualidade e condições 

de prazo e execução dos serviços, desde que aprovada pela fiscalização e contratante, desde que 

salvaguardadas as características do projeto.  

 

Marcelo Ramos Sarasá Martin 

Responsável técnico – Arquiteto e Urbanista, CAU-SP A25113-5 

 

Antonio Luis Ramos Sarasá Martin 

Coordenador e restaurador-conservador 
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