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ALAMBRADO NA
QUADRA DA VILA
CANABRAVA
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1 - DAS NORMAS GERAIS

a) DOS SERVIÇOS
Execução dos serviços descritos no projeto para a obra obedecerá rigorosamente,
às normas a seguir.
A mão de obra a empregar será sempre de inteira responsabilidade do construtor.
Ficará a critério da fiscalização, impugnar e mandar demolir e refazer trabalhos
executados em desacordo com o projeto.

b) DAS GARANTIAS
O Construtor deverá oferecer garantia, por escrito, pelo prazo mínimo de 05
(cinco) anos, sobre os serviços e materiais da obra, a obra, a partir da data do termo
de entrega e recebimento da obra, devendo refazer ou substituir, por sua conta, sem
ônus para o cliente, as partes que apresentarem defeitos ou vícios de execução, não
oriundas de mau uso por parte do Cliente.

Para execução dos trabalhos, o Construtor deverá ter capacidade de realizar os
serviços em várias frentes, se necessário desenvolvendo-os em turnos, para
atendimento do cronograma.

c) DOS SIMILARES
Qualquer material especificado poderá ser substituído por outro similar desde que:
qualidade, resistência e aspecto. Quanto ao custo deverá ser no máximo igual ao do
substituído.
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2 – SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 - LOCAÇÃO
Todos os serviços de locação das obras ficarão a cargo e sob responsabilidade do
construtor, que se utilizará implantação constante no projeto.
2.2 – ESCAVAÇÃO
As cavas fundações e/ou outras partes da obra previstas abaixo da cota do solo,
serão executadas em obediência rigorosa do projeto e de acordo com a natureza do
terreno encontrado e o volume de trabalho a ser realizado.
2.3 – ATERROS E REATERROS
Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serão executados com
cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possíveis danos
causados, que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos
mecânicos causados pelos equipamentos.
Os reaterros serão executados com material escolhido, sem detritos orgânicos, em
camadas sucessivas de 20 (vinte) cm no máximo de espessura, adequadamente
molhados e apiloadas até não mais ceder, para que, posteriormente, não
apresentem trincas, desníveis ou afundamento por recalque das camadas inferiores
3 – FUNDAÇÕES
3.1 NORMAS GERAIS
As fundações serão executadas obedecendo-se ao projeto específico do Projeto
Estrutural.
Obedecerão rigorosamente às cotas, posições e dimensões indicadas nos desenhos.
Qualquer ocorrência, que comprovadamente comunicada a fiscalização,
entendendo-se como ocorrência.
Somente será admitida modificação nas fundações em face comprovada de
impossibilidade de execução ou de estabilidade ameaçada mediante ordem, por
escrita da fiscalização.
Caberá ao construtor a responsabilidade técnica e financeira por qualquer
deficiência a execução das fundações ou danos e prejuízos que porventura venha a
ocasionar a terceiros.
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4 – CONCRETO
4.1 – GENERALIDADES
Este item abrange toda execução do concreto armado na obra, quanto aos
materiais, manufatura dos diversos correspondentes, cura e proteção.
Para cada caso deverão ser seguidas as normas, especificações e métodos
brasileiros específicos.
Será levada em conta, que os projetos estruturais estarão obedecendo a norma
especificas da ABNT, em sua forma mais recente, aplicável ao caso, quando de sua
leitura e interpretação, embora que qualquer parte da estrutura executada pelo
construtor, implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua
estabilidade e resistência.
O construtor locará a estrutura rigorosamente, sendo responsável por qualquer
desvio de alinhamento, prumo ou nível, cabendo-lhe por sua própria
conta.qualquer correção ou demolição, decorrentes, julgadas, comprovadamente
imperfeitos pela fiscalização.
Nenhum conjunto, elemento, ou peça estrutural será concretado sem a liberação da
fiscalização, após verificação juntamente com o construtor das perfeitas condições,
disposições e ligações dos elementos e escoamentos, bem como o exame da correta
colocação das instalações passantes e/ou embutidas nos concretos, de acordo com
os projetos específicos. Não serão permitidas mudanças destas colocações, sem a
expressa autorização.

Obedecerão rigorosamente às cotas, posições e dimensões indicadas nos desenhos.
Qualquer ocorrência, que comprovadamente comunicada a fiscalização,
entendendo-se como ocorrência.
Somente será admitida modificação nas fundações em face comprovada de
impossibilidade de execução ou de estabilidade ameaçada mediante ordem, por
escrita da fiscalização.
Caberá ao construtor a responsabilidade técnica e financeira por qualquer
deficiência a execução das fundações ou danos e prejuízos que porventura venha a
ocasionar a terceiros.
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4.2 – MATERIAIS E COMPONENTES
4.2.1 – AÇO
As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem
como sua montagem se regerá e atenderá as prescrições das normas brasileiras
sobre a matéria. De modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente
homogeneidade quanto as suas características geométricas e não apresentar
defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão.
4.2.2 – AGREGADOS
Serão utilizados aqueles minerologicamente inalteráveis. Possuirão partículas de
dimensões o mais uniforme possível e dura, com distribuição granulométrica, de
pureza e presença de finos adequados ao amassamento e mistura para concreto de
alta qualidade.
Os agregados serão fornecidos obedecendo às condições fixadas nas especificações
brasileiras da ABNT e NBR 6118. Em caso de dúvida quanto à qualidade dos
agregados poderá, a qualquer tempo, ser exigida pela fiscalização, o ensaio do
material considerado, por conta do construtor.
4.2.3 – ÁGUA
A água utilizada, no amassamento do concreto, será limpa e isenta de siltes, sais,
álcalis, ácidos, óleos, materiais orgânicos ou quaisquer outras substâncias
prejudiciais à mistura.
4.2.4 – CIMENTO
O cimento empregado no preparo do concreto satisfará as especificações e ensaios
da ABNT.
De maneira geral, a marca e procedência do cimento deverão ser as mais uniformes
possíveis, no entanto, para concretos aparentes, será obrigatório o uso de uma
única marca e de mesma procedência. O consumo será, no mínimo, 300 Kg/m3,
para qualquer concreto estrutural.
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4.3 – DOSAGEM E MISTURA DO CONCRETO
4.3.1 – DOSAGENS
No caso de concretos estruturais, feito na própria obra, caberá ao construtor
providenciar todo equipamento e instalações necessárias ao controle da mistura por
métodos precisos, medida em peso e volume e com determinação da umidade dos
agregados para correção do fator água/cimento.
O construtor providenciará a realização das diferentes dosagens, necessárias a
construção de todas as partes da estrutura, objetivando a obtenção de traços de
conveniente trabalhabilidade, adequados à execução da obra e atendendo as
determinações do projeto estrutural que estabelecerá a adequada resistência do
concreto há 28 dias.
4.3.2 – CURA E PROTEÇÃO
A cura e a proteção das superfícies de concreto, desde o término de cada
concretagem são de responsabilidade do construtor, que providenciará todos os
meios necessários para o perfeito endurecimento dos concretos, que devem ser
umedecidos para sua melhor cura durante no mínimo 7 (sete) dias. Não serão
permitidos produtos de cura.
4.4 – ARMADURAS
As armaduras constituídas por vergalhões de aço de tipo, bitolas especificas em
projeto, deverão obedecer rigorosamente às normas e especificações da ABNT.
Para a montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido (arame preto) #
18 em laçada dupla.
O construtor deverá fornecer, cortar, dobrar e colocar todas as armaduras de aço de
acordo com o projeto especifico, normas referentes e determinações da
fiscalização.
4.4.1 – LIMPEZA
As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância
prejudicial à aderência, retirando-se camadas eventualmente destacadas por
oxidação. A limpeza das barras se fará, preferencialmente, fora das formas.
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4.4.2 – DOBRAMENTO
O dobramento das barras, inclusive ganchos, deverá ser feito com os raios de
curvaturas previstos em projeto, respeitados os mínimos estabelecidos na NBR
6118 DA ABNT. As barras de aço tipo B, sempre serão dobradas a frio. As barras
não poderão ser dobradas junto às emendas com solda.
4.4.3 – PROTEÇÃO
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar
dispostas de modo a não acarretarem deslocamento das armaduras.
As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação através de pintura
com nata de cimento ou óleo solúvel e, ao ser retomado a concretagem, serão
limpas para garantir a boa aderência.
4.5 – DIVERSOS
4.5.1 – TOLERÂNCIAS NAS ESTRUTURAS
Na construção da obra não serão tolerados desvios dos alinhamentos, níveis,
prumos e dimensões fixadas nos desenhos, que excedam os limites indicados a
seguir:
Dimensões de pilares : 0,90 X 0,14 M
4.5.2 – REPAROS
No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas
compreendendo: demolição, remoção do material demolido e recomposição. Nas
diversas fases citadas serão ouvidos e consultados a Fiscalização e/ou Projetista.
Pequenas cavidades (ninhos), falhas menores ou imperfeições que eventualmente
resultem nas superfícies, serão reparadas de maneira a se obter as características do
concreto. As rebarbas e saliências maiores serão eliminadas.
Aceitação automática da estrutura, satisfeita as condições do projeto deste
memorial à aceitação da estrutura, se fará mediante as prescrições da NBR 6118 da
ABNT.
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5 – ALAMBRADO
Conforme especificações do projeto arquitetônico, os serviços de serralheria serão
executados de acordo com as boas normas indicadas e serão confeccionadas em
perfis metálicos tubulares.
O alambrado será em tela de aço galvanizado soldada, malha retangular, na cor
verde, modulada nas dimensões 1,80m de altura nas laterais e 3,60 nos fundo das
traves.
O alambrado será fixado junto ao pilar metálico com grampos apropriados e
padronizados pelo fabricante.
Os pilares metálicos terão seção de 2”, com altura de 3m, sendo 0,90m enterrado e
chumbado com concreto.
Todos os materiais utilizados nas confecções das serralherias deverão ser novos e
sem defeito de fabricação. Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente
esquadrejados com ângulo bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem
as rebarbas e saliências.
Os portões metálicos deverão ser protegidos com tinta antioxidante (zarcão).
6 – PINTURAS
6.1 – NORMAS GERAIS
Todas as superfícies à pintura deverão estar secas. Serão cuidadosamente limpas
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.
Cada demão de tinta será aplicada apenas quando a precedente estiver
perfeitamente seca.
Cores não definida no projeto ficam a critério da fiscalização diante da aprovação
dos projetistas.
Qualquer superfície lixada será cuidadosamente limpa como escova e depois com
pano seco, para remoção de todo pó, antes da aplicação da demão seguinte.
Toda a superfície pintada deverá apresentar, após sua conclusão: uniformidade
quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco e brilhante).
Só deverão ser aplicadas tintas de 1ª linha de fabricação.
As tintas chegarão à obra nas embalagens originais e intactas. Não se admitindo
restos de tinta.

-7-

6.2 – PINTURA À BASE DE LÁTEX (ACRILICA)
Trata-se de tintas para exteriores, a serem aplicados sobre rebocos limpos e
selados.
Superficies externas serão pintadas com tinta látex PVA acrílica devidamente
lixadas e aparelhadas, em duas demãos de acabamento no mínimo.
Para sua limpeza recomenda-se o uso lixa para parede.
As tintas vêm prontas para o uso, bastando agita-las antes da aplicação.
7 – LIMPEZA
A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza.
Todo entulho deverá ser removido da área da obra pelo CONSTRUTOR, bem
como, ter feito a remoção de todo e qualquer resíduo e vestígio de tintas, manchas,
argamassa, etc.
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ –
MG, 18 DE JUNHO DE 2.020
.
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