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MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUÇÃO 
 
 
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA – SP 
OBRA: Revitalização do Parque Denise / Construção de Pista de Skate / Pórtico de Entrada   
ÁREA DA INTERVENÇÃO:  10.717,33 m²   
LOCAL: Avenida Antônio Correa S/Nº, lado par, com Rua Manoel Fumeiro S/Nº, lado ímpar, 
Jardim São Francisco, Monte Azul Paulista – SP. 
 

O presente memorial tem o objetivo de complementar dados e informações 
importantes referentes ao projeto e forma de execução da obra. Os serviços aqui descritos 
fazem parte integrante do projeto de arquitetura onde todos os serviços citados e projetados 
deverão ser executados sem ônus para a contratante. 

 
 

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE E CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA 
 

1) Serviços Preliminares  
 
Deverá o contratado providenciar às suas expensas a instalação do canteiro de obra, 

bem como ligações provisórias de água e energia, alojamentos, tapumes, transportes, etc... As 
paredes, os alicerces, as brocas, etc... , deverão ser rigorosamente locados de eixo a eixo, para 
evitar transtornos posteriores.  

O processo de locação poderá ser feito através de gabarito c/ cavaletes e linha de nylon, 
conhecido popularmente como processo de“tabeira“.  
As paredes deverão ser rigorosamente alinhadas e prumadas.  
 

2) Movimento de Terra  
 

Deverão estar previstos na execução todos os serviços referentes escavações manuais; 
preparo do terreno; drenagem; aterro e compactação; carga e transporte de material escavado.  

A remoção de material proveniente das escavações será de responsabilidade da 
contratada.  
 

3) Infra-Estrutura  
 
As Fundações serão do tipo profundas, sendo brocas (prof. não inferior a  3,00 m, Ø 25 

cm), encabeçadas com blocos de transição, e vigas baldrames.  
 Abaixo de grandes vãos (janelas) nos alicerces (vigas baldrames) deverão ser 

executados reforço de armação negativa ( superior ) sendo 03 Ø 3/8” ) .  
  Prever ainda: Armação para as brocas e Armação para Blocos de Transição; Armação das 
Vigas Baldrames. Deverão estar previstos todos os serviços de locação de todos estes serviços. 

A concretagem de fundações deverá ser feita preferencialmente com Concreto Usinado 
Fck = 20,00 Mpa ( 200 Kgf/cm² ), brita 1 e 2 , slump 5 +ou – 1 . A Ferragem, em qualquer caso, 
nunca deverá estar encostada diretamente ao solo , devendo prever para isto , no caso dos 
alicerces , lastro de concreto magro de 5 cm . 

Os alicerces deverão ser impermeabilizados com aditivo impermeabilizante e tinta 
asfáltica no seu respaldo ( 3 demãos pouco diluída ) , e nas faces laterais 15 cm abaixo do 
respaldo ; Armadura de elementos estruturais em aço CA 50 B ( Fyd 5000 Kg/cm² ).  

Os fundos de valas devem estar extremamente apiloados (compactados) antes da 
concretagem.  
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4) Superestrutura  

 
Deverão ser executados todos os serviços de pilares e vigas sendo fôrmas; escoramentos; 

armaduras; concretagem e controle tecnológico.  
Deverão ter pilares e vigas de acordo com as prescrições das normas de engenharia ( 

NB-1 /78 ) , artigo 8 para concreto e artigo 7 para aços ;  
As armaduras (ferragens) para os elementos estruturais ( pilar e viga ) em aço CA 50 B ( 

Fyd 5000 kg/cm² ) ; Concreto para os elementos estruturais : FcK de 20,0 Mpa ( 200 Kgf/cm² ) 
,brita 1, slump 8 + ou – 1 .  

Somentes as forma laterais de vigas poderão ser retiradas de 3 a 7 dias de depois da 
concretagem , sendo o restante somente após 18 à 21 dias . 

Também serão previstos os pilares e as vigas metálicas na cobertura do estacionamento.  
 

5) Vedação  
 

Deverão ser executados todos os serviços de alvenaria de elevação; paredes divisórias; 
vergas e contravergas.  

As paredes externas deverão ser em blocos cerâmicos conforme dimensões 
especificadas em planilha, assentadas com argamassa mista de cimento, cal e areia , no traço de 
1 : 2 : 8 respectivamente.  

 As paredes deverão estar isoladas dos alicerces com materiais impermeabilizantes, 
conforme descrito acima. As paredes deverão ser rigorosamente alinhadas e prumadas; e nos 
encontros de paredes onde não houver pilar , deverá ser feito a amarração de tijolos. 

Nos vãos de janelas, executar vergas e contra-vergas de extremidade de pilar à pilar em 
concreto armado , secção de 10 cm x 10 cm armado com ferro sendo 4 Ø 5/16” e estribo Ø  
3/16” espaçados de 15 cm . Nos vãos de portas executar vergas avançando 30 cm para cada lado 
do vãos , no entanto executado da mesma forma que os vãos de janelas .  

Quando houver necessidade executar o encunhamento da alvenaria no encontro com 
as vigas ou lajes .  

 
6) Esquadrias  

 
Deverão ser executados todos os serviços de portas de madeira; portas metálicas; vitraux 

basculantes e caixilhos metálicos.  
Portas internas em madeira de cedro ou similar, semi oca, completa, com batentes, 

guarnições, folha, dobradiças, maçanetas/fechaduras cromadas de 1ª linha; com dimensões e  
aberturas indicadas em planta . Detalhamento: Porta de madeira espessura de 35 mm, com 
enchimento, sarrafeado, semi-oca, para pintura, encabeçamento em todo perímetro c/ travessa 
de amarração embutida, revestida em ambas as faces com folha de compensado de cedrinho 
E=3 mm, c/ batentes e guarnição em cedrinho fixadas c/ parafusos e buchas, dobradiças 
reforçadas em aço cromado de 4"x3" com pino e bolas(sendo 3 un.), com maçaneta tipo 
alavanca, maciça, forma arredondada, com acabamento cromado. Pintura c/ massa à base de 
óleo, fundo branco nivelador e esmalte sintético semi-brilho, cor previamente manufaturada 
pelo fabricante. (cores prontas de catálogos ) Vitraux Metálicos completos, em aço carbono, tipo 
basculante, (não inferior a chapa 14 ) , batentes na espessura da alvenaria , devidamente 
protegida com pintura anticorrosiva à base de cromato de zinco . Detalhamento: Esquadria de 
ferro, tipo basculante, com requadro em tubo quadrado de ferro de 1"x 1", esp. 1,90mm (chapa 
14) fixado c/ parafuso galvanizado e bucha S6 , sendo a parte fixa em perfil de  
ferro trefilado tipo "T", e 1"x1"x1/8", báscula em perfil de ferro trefilado tipo "L" de 
3/4"x3/4"x1/8", c/ vidro transparente liso de 3mm. Pintura anti-corrosiva à base de cromato de 
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zinco e esmalte sintético acetinado, sendo cor previamente manufaturada pelo fabricante. 
(cores prontas de catálogos).  
   

7) Cobertura  
 

A cobertura deverá receber telhas ecológicas em fibrocimento, inclinação 10% cor 
uniforme, isentas de trincas, cantos quebrados, fissuras, saliências e depressões e telhas 
galvanizadas na garagem. 

Cobertura consistirá em estruturas de apoio em Madeira de Lei Seca ; sendo tesouras, 
enterçamento; caibros e ripamento; telhas; cumeeiras e emboçamentos e tesouras em perfis 
metálicos  

Deverão ser fornecidas as peças complementares da cobertura: cumeeiras, espigões, 
rufos, peça terminal, cantoneira, aresta, telha ventilação e outras.  

Os apoios podem ser de metal, com largura mínima de 40 mm, sempre acompanhando 
o caimento das telhas.  
 

8) Forros  
 

Deverão ser executadas em lajes pré moldadas nas dimensões e especificações do 
projeto executivo.    
 

9) Instalações Hidráulicas  
 

  Deverão ser executados todos os serviços pertinentes às Instalações Hidráulicas 
prevendo para tanto barrilete; distribuição; ramais e sub-ramais; ponto de utilização; registros 
e válvulas; louças e metais sanitários; esgoto secundário; tubulação de esgoto primário ( bem 
como ramal de ventilação ) ; desconectares; sifões; coletores; sub-coletores; caixas de 
passagem; caixas de inspeção; caixas de derivação; destinação final; calhas; tubos de queda; 
coletores e sub-coletores; caixas de captação; grelhas; destinação final , etc .... .  

 Deverão ser instalados todos os lavatórios, vasos inclusive torneiras de pressão 
cromada de 1ª linha e acessórios (sifão, engate, válvulas, etc...), conforme detalhamento abaixo:  

Bacia Sanitária de 6L.,  de cerâmica esmaltada, cor branca, c/ parafusos zincados c/ 
buchas plásticas tipo S8, bolsa de borracha dm 100mm(4"), tubo de ligação c/ canopla cromado, 
anel de borracha de expansão, assento e tampa em polipropileno na cor branca ;  

Lavatório individual s/ coluna em cerâmica esmaltada na cor branca c/ DN 30x40, com 
furo apontado p/ instalação de torneira, sendo esta, de mesa em latão cromado dm 13mm, 
parafuso e arruelas cromados c/ bucha de nylon, válvula de plástico cromado dm 25mm, com 
ladrão, sifão de PVC, c/ canopla DN 25x38mm, engate flexível c/ canopla e niple de plástico dm 
13mm ;  

Papeleira c/ rolete 15x15cm em cerâmica esmaltada na cor branca;  
Cabide c/ 2 ganchos em cerâmica na cor branca;  
“Registro de Gaveta, em latão, DN 3/4”,volante tipo cruzeta, acabamento 

cromado,vedante de politetrafluoretileno(teflon),adaptadores c/rosca p/tubulações em PVC 
soldável; 

Observar em Planta Arquitetônica todas as louças (Vasos, Lavatórios) e metais sanitários 
a serem instalados.  

As Instalações Hidráulicas deverão respeitar as NBR - 5626 / 5651/5657/5658 ( Água Fria 
) e NBR 8160 (Esgoto) e ter : Todo material para instalação de água potável em PVC rígido 
marrom soldável ; Tubulação de distribuição predial com diâmetro mínimo de 25 mm ,  que 
deverão ser alimentados com diâmetro mínimo de 50 mm ; Alturas Manométricas suficientes 
para alimentação de qualquer aparelho sanitário ; registros isolados (R.G.) ; Material para esgoto 
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sanitário em PVC rígido branco soldável ; Tubulações para esgoto primário com diâmetro 
mínimo de 50 mm e máxima de 100 mm c/ inclinações mínimas de 1% ;Tubulações para esgoto 
secundário com diâmetro mínimo de 40 mm e inclinações mínimas de 2%; ralos sifonados ; 
Louças e metais de primeira linha.  

Não será admitido utilizar-se de recurso de aquecimento de tubulação para substituir 
conexão.  

Redes de águas pluviais e esgotos separadas .  
 
 

10) Instalações Elétricas  
 

Deverão estar previstos na execução da obra, sem ônus para a contratante, todos os 
serviços de entrada em baixa tensão, interligação até o quadro de entrada (fios, cabos, 
eletrodutos); quadro de entrada (geral); interligação do QG aos quadros de distribuição (fios, 
cabos, eletrodutos, conexões, chaves e disjuntores); quadros de distribuição; distribuição (fios, 
cabos, eletrodutos, conexões, caixas de passagem, etc); tomadas; interruptores e espelhos; 
luminárias internas e externas; etc, .  

As novas instalações elétricas, além de seguir a NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa 
Tensão) e utilizar materiais de acordo com a ABNT, deverão ter: Toda tubulação embutida em 
Mangueira de Polietileno de especificados em planilha Toda fiação isolada em PVC, fio 
antichama 750 V e de seção mínima de 2,50 mm″ para os circuitos de tomadas 127 V e 
luminárias; tudo em conformidade com a ABNT, não admitindo material usado ou reciclado; 
Circuitos separados e disjuntores de proteção; Interruptores e tomadas protegidos com espelho 
apropriado; Toda tomada deverá ter no espelho de proteção a indicação de voltagem da mesma, 
em etiqueta acrílica; Tomadas de uso específico providas de condutor de 4 mm″.  

Todo material elétrico deverá ter o selo INMETRO.  
 A contratada deverá seguir as seguintes considerações e exigências:  
- Circuito 127 V para luminárias;  
- Circuito 127 V / 100 W para tomadas de uso geral;  
- Circuito 220 V / 2500 W para máquina fotocopiadora (xerox);  
- Circuito 220 V para chuveiros e torneiras elétricas c/ condutor de 4 mm″ e fio terra  
- Carga máxima pôr circuito de tomadas de uso geral : 08 tomadas de 127 V  
- Carga máxima pôr circuito de luminárias: 1000 W  
- Identificação de todos os circuitos com plaquetas em acrílico.  

Fornecer e instalar pontos elétricos, circuitos independentes, aterramentos exclusivos,  
tomadas 2P + T (universal), sendo:  

No Quadro de Distribuição deverá ser colocado plaquetas em acrílico com a 
identificação de todos os circuitos e o que eles atendem . (Ex. Circuito 1 – Chuveiros , Circuito 2 
– Iluminação , Circuito 3 – TUG , Circuito 4 – TUE )  

Caberá a contratada a perfeita observância de todos os normativos da Concessionária 
Local no que se refere à execução e aprovação das instalações relativas ao ramal de entrada, 
inclusive fornecimento de ART de execução, específica para as instalações elétricas internas de 
baixa tensão e padrão de entrada.  
Obs.: Dados complementares para o preenchimento dos campos da ART serão fornecidos pela 
contratante. 
 

11) Impermeabilização 
 

  Deverão ser executados todos os serviços de impermeabilização de alicerces,(inclusive 
proteções mecânicas); impermeabilização de muros de arrimo; etc. Os alicerces deverão ser 
impermeabilizados com argamassa provida de aditivo impermeabilizante (impermeabilização 
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com argamassa impermeável com aditivo hidrófugo) e posteriormente com tinta betuminosa 
(impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros na cor preta) . 
Dependendo da qualidade e viscosidade da tinta betuminosa a mesma deverá ser aplicada em 
03 demãos pouco diluída. Conforme já citado os alicerces deverão ser impermeabilizados 
também nas faces laterais 15 cm abaixo do respaldo . 

 
12) Revestimentos (Paredes e Pisos ) 

 
Deverão ser executados todos os serviços de chapisco, emboço e reboco interno; 

chapisco, emboço e reboco externo; emboço para azulejos, azulejos (inclusive rejunte); pisos 
internos (inclusive rejunte); soleiras; rodapés; peitoris; etc.  

À argamassa mista de cimento, cal e areia será acrescido de aditivo impermeabilizante, 
nas faces externas da alvenaria, até uma altura de 60 cm e nas faces internas à uma altura de 15 
cm . Evitar a execução de reboco cuja parede, no momento da execução, esteja exposta a calor 
intenso (raios do sol), a fim de se evitar futuras fissuras (tipo mosaico) pelo fenômeno 
higroscópico ( perda brusca e excessiva de umidade ) . Nos Sanitários a serem construídos as 
paredes receberão revestimento em azulejos na altura de projeto , junta à prumo , inclusive 
rejunte com cimento branco . As paredes externas serão aparentes com tratamento 
hidrofugante.  

Toda Edificação receberá Piso em ardosia , padrão médio , inclusive rejunte .  
O Piso não poderá deverá ser assentado imediatamente ou em um período de curto 

espaço de tempo da execução do contrapiso e regularização, afim de se evitar movimentos 
diferenciais de retração por secagem . A mesma idéia deve-se ter com o assentamento do 
azulejo em relação ao reboco para azulejo.  

As peças cerâmicas deverão ficar expostas a umidade antes do assentamento para que 
as mesmas atinjam o seu grau de deformação máxima ( expansão bidirecional das placas ) . Na 
hipótese de ser adquirido as mesmas para aplicação imediata, mantê-las em imersão na água 
pelos menos por um período de 48 horas. Este procedimento evita transtornos posteriores de 
desprendimento das placas à sua base ou sub-base.  

 
13) Vidros  

 
Vidro Comum, transparente e liso, esp. 4,0 mm, assentados com massa para vidros. 
Também deverão ser executados os painéis em vidro temperado com os devidos 

caixilhos e componentes, seguindo o projeto executivo. 
 

14) Pintura 
 
Paredes Internas com selador ( Rendimento de 75 A 100 m² por balde de 18,00 

Litros,Especificado na Embalagem . Produto Classificado Conf. Norma ABNT Nº 11.702 De 04/92 
- Tipo 4.1.6 ) , emassamento com massa PVA , 02 demãos , e posterior pintura com Látex  
Acrilico 03 demãos (Rendimento de 200 A 225 m² por Balde de 18,00 Litros sobre Reboco e 225 
A 275 m²2 por balde de 18,00 Litros, sobre Massa, Especificado na Embalagem. Produto 
Classificado Conf. Norma ABNT nº 11.702 De 04/92 - Tipo 4.2.5) , com selador e emassamento 
com massa PVA 02 demãos (Rendimento de 25 à 30 m² por Balde de 18,00 Litros, para Massa 
Fina e 40 à 60 m² por Balde de 18,00 Litros, para Massa Grossa, Especificado na Embalagem. 
Produto Classificado Conf. Norma ABNT nº 11.702 De 04/92 - Tipo 4.5.2 ).  
  Em caso de mofo em paredes aplicar Hipoclorito de Sódio diluído em água , antes 
mesmo do selador .  

Paredes Externas receberão , selador (Rendimento de 75 A 100 m² por balde de 18,00 
Litros, Especificado na Embalagem . Produto Classificado Conf. Norma ABNT nº 11.702 De 04/92 
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- Tipo 4.1.6 ) e pintura com látex acrílico 03 demãos . (Rendimento de 200 à 225 m² por balde 
de 18,00 Litros sobre Reboco e 225 à 275 m² por balde de 18,00 Litros, Especificado na 
Embalagem . Produto Classificado Conf. Norma ABNT n° 11.702 De 04/92 - Tipo 4.2.5 )  

Em esquadrias de madeira, pintura com massa à base de óleo , fundo branco fosco 
nivelador e esmalte sintético acetinado .( Rendimento de 40 à 50 m² por Galão de 3,60 Litros, 
Especificado na Embalagem. Produto Classificado Conf. Norma ABNT n° 11.702 De 04/92 - Tipo 
4.2.3 )  

Em esquadrias metálicas aplicar fundo anticorrosiva à base de cromato de zinco e  
posterior pintura em esmalte sintético acetinado. (Rendimento de 40 a 50 m² por Galão de 3,60 
Litros, Especificado na Embalagem. Produto Classificado Conf. Norma ABNT n° 11.702 De  
04/92 - Tipo 4.2.3 ). 
 

15) Serviços Complementares  
 

Toda obra deverá ser entregue sem entulho e com a limpeza de pisos frios, revestimentos 
cerâmicos e vidros. 
 
 
CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE 
 
1.  SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Os itens (1.1-Locação da obra, 1.2-Raspagem e limpeza do terreno com bota-fora, 1.3-Placa 
de obra, 1.4-Terraplenagem - Aterro) constantes no Orçamento Básico, serão executados 
(materiais e mão de obra) pelo CONTRATADO. 

  

2.  INFRA-ESTRUTURA 

 O piso será feito em concreto usinado fck =18,0 MPa armado com tela, com acabamento 
polido. Anteriormente à execução do piso, o local deverá ser copiosamente molhado e apiloado. 

  O piso deverá ser executado com desnível de 0,05 metros do eixo central para as laterais, 
desaguando em tubos de 2” colocados nas mencionadas laterais. 

 

3. SUPERESTRUTURA 

 O interior dos obstáculos deverá ser preenchido com terra e logo após deverá ser molhado 
e apiloado com mecanismo mecânico (sapo), depois de executado a base dos obstáculos será 
confeccionada em concreto fck = 18,0 MPa, com a espessura de 0,05 metros, armado com tela, 
com acabamento polido. 

Observação: A terra para preenchimento dos obstáculos será fornecida pelo MUNICÍPIO. 

4. PAREDES E PAINÉIS 

Os obstáculos deverão ser confeccionados em alvenaria com blocos de concreto cheios, 
assentados com argamassa de cal, areia e cimento, traço 1:2:8 na espessura de 0,20 metros, 
com armadura CA-50/60 nos pilares. Sobre as paredes dos obstáculos, serão feitas cintas com 
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blocos canaletas cheios, com 02 ferros  5/16”, todos em concreto fck-18,0 MPA. Todos os 
obstáculos deverão ser confeccionados com as medidas especificadas no projeto. 

 

5. ESQUADRIAS METÁLICAS 

 O copping será instalado com ferro liso  1½”. 

 Os corrimões serão confeccionados com tubo liso  2” chapa 18. 

 As canaletas serão instaladas com ferros L2’’x 2’’x 3/16’’. 

 Será colocado um portão de correr em tela de 3,00x1,80 metros para entrada e saída da 
pista de skate. 
 Todos os itens acima descritos, deverão seguir rigorosamente as indicações, medidas e 
locais especificados no projeto. 
 

6. REVESTIMENTOS 

 As muretas e as paredes dos obstáculos deverão ser chapiscados com argamassa de 
cimento e areia (1:3) e rebocados com argamassa de cal e areia com adição de cimento traço 
(1:2:11) e desempenados. 

 

7.  PINTURA 

 As muretas do alambrado serão pintadas interna e externamente com duas demãos de 
tinta látex. 

 Os obstáculos também serão pintados com duas demãos de tinta látex. 

 Os tubos de ferro dos corrimões serão pintados em esmalte sintético com duas demãos. 

 As calçadas e o piso da pista de skate serão pintados com tinta novacor. 

 

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA 

 O alambrado será construído ao longo de todo perímetro, com tela soldada 0,08x0,08 
metros, fio nº 12, com tubos de ferro de 2,70 metros (1,80 metros livre, 0,20 metros na mureta 
e 0,50 metros ancorado com concreto em brocas de 0,20 metros de diâmetro e com 0,70 metro 
de profundidade), espaçados a cada 2,50 metros, com mureta de 0,20 metros. 

 Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpo e varrido todos os 
excessos. 

 A obra deverá se apresentar completamente limpa e pronta para sua utilização. 

 
Disposições Finais  
 
- É imprescindível a vistoria do local para a constatação dos serviços descritos ;  
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- A Obra deverá ter instalações necessárias ao seu bom funcionamento, inclusive ser prevista a 
colocação de tapumes, conforme posturas municipais, de modo a isolar os locais onde as obras 
estiverem sendo desenvolvidas, sem que traga transtornos .  
 - No caso de demolições, onde envolverão emissão de ruídos, sons excessivos e material 
pulverulento, devem-se utilizar métodos e práticas para que isto não perturbe, tais como 
isolamentos acústicos , etc.... ;  
- Os Serviços obedecerão às presentes especificações e projeto anexo, utilizando-se de materiais 
e mão-de-obra de primeira qualidade;  
- Os Serviços deverão ser executados em horário compatível com a natureza destes e acatando 
as Posturas Municipais pertinentes;  
- Caberá à Contratada apurar “In Loco” todas as alterações previstas, projetos e especificações, 
de maneira a atendê-lo plenamente, devendo comunicar à fiscalização sobre divergências 
significativas;  
- Caberá à contratada a observância e aplicação das Normas relativas à Segurança e Prevenção 
de Acidentes do Trabalho da mão de obra envolvida ; 
- Não serão consideradas pela Contratante quaisquer reclamações da Contratada , com vistas à 
majoração de preços , reajuste e dilatação do prazo de execução da obra , decorrentes de falhas 
e omissões por inobservância , após o processo licitatório ;  
- A Contratada será responsável pela estabilidade da edificação , bem como suas instalações , 
durante e após a execução dos serviços, devendo emitir e recolher A.R.T. de execução , 
fornecendo uma via à Contratante ;  
- Deverá ser afixada Placa da Contratada na Obra , e da Administração – Placa de 2,00 m x 3,00 
m ;  
- A Obra deverá ser entregue sem entulho e totalmente limpa , sendo limpeza de revestimentos 
( azulejos ) , pisos , vidros , metais , louças , etc... .  
- A Contratada deverá fornecer Projeto atualizado ( “As Built”) das Instalações Hidráulicas , 
Elétricas , Telefonia ; bem como a aprovação do projeto de instalações de combate à Incêndio 
no NAT do Corpo de Bombeiros. 
 - Será de responsabilidade da contratada o recolhimento dos encargos sociais que incidirem 
sobre a obra , fornecer o Certificado de Matrícula e Alteração ( CMA) do Instituto Nacional de 
Seguridade Social da referida obra , devendo o mesmo apresentar guia de recolhimento e CND.  
 
 
 

Monte Azul Paulistas/SP, 08 de Fevereiro de 2022.  
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