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1. Considerações Iniciais 

O presente Memorial tem por finalidade orientar a execução da Obra e complementar as demais 
peças que compõem o projeto para Construção de Quadra Coberta na Linha Pavão. 

1.1. Definições 

➢ A instalação do canteiro de serviços deverá ser orientada pela FISCALIZAÇÃO, que indicará os 
locais e áreas para sua implantação física, devendo a CONTRATADA visitar previamente o local 
das obras, informando-se das condições existentes; 

➢ A placa de identificação da CONTRATADA (executadas de acordo com as exigências do CREA - 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), referente ao convênio 
responsável pelos recursos, deverá ter suas dimensões submetidas à aprovação da 
FISCALIZAÇÃO, que determinará também seu posicionamento. 

1.2. Serviços 

➢ Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO impugnar e mandar demolir, ou substituir, serviços ou 
equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificações, ou 
incorretos. As despesas decorrentes dessas demolições, ou substituições, e do refazimento 
dos serviços correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que 
os serviços tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA por ela contratada; 

➢ Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados necessários 
no sentido de garantir proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas 
envolvidas direta ou indiretamente com a execução da obra; garantir a integridade física de 
propriedades do CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma maneira possa ser atingido em 
qualquer das etapas da obra; 

➢ Caberá à CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao 
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execução dos serviços, sempre que forem decorrentes 
de negligência, imperícia ou omissão de sua parte; 

➢ Todos os serviços executados aleatoriamente ou sem o consentimento da FISCALIZAÇÃO, não 
serão remunerados; 

➢ Todas as dimensões serão tomadas às indicadas em projeto, ou com base nas dimensões 
apropriadas no local, quando da inexistência das citadas peças gráficas. 

1.3. Mão de obra 

➢ Caberá à CONTRATADA manter, no canteiro de serviço, mão de obra em número e qualificação 
compatível com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos 
o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

➢ Toda a mão de obra, empregada pela CONTRATADA na execução dos serviços, deverá 
apresentar qualificação tal que proporcione produtos tecnicamente bem executados e com 
acabamento esmerado. 
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1.4. Materiais e equipamentos 

➢ Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais e 
equipamentos necessários à execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o 
andamento contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

➢ Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de fabricação, 
isentos de quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do FABRICANTE 
(sejam eles defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados), produzidos de 
modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificações da ABNT, deste 
Memorial Descritivo, dos projetos, dos memoriais e especificações; 

➢ Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por disposições 
normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos, especialmente 
aqueles de fabricação exclusiva, deverão ser aplicados estritamente de acordo com as 
recomendações e especificações dos respectivos FABRICANTES; 

➢ A CONTRATADA deverá efetuar controle tecnológico dos materiais empregados na obra, com 
coleta de amostras na quantidade exigida por norma específica de cada material; 

➢ Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar determinado 
material especificado deverá ser formalizado sua substituição, a juízo da FISCALIZAÇÃO; 

➢ Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto e memoriais, deverão ser 
utilizados na execução das obras ou serviços correspondentes, e sua substituição, por 
similares, só poderá ocorrer com autorização da FISCALIZAÇÃO, desde que o similar proposto 
apresente equivalência com o originalmente especificado, no que diz respeito à qualidade, 
resistência e aspecto. 
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1.5. Projetos 

➢ É necessário que os projetos sejam minuciosamente conhecidos em todas as suas partes, 
memoriais e plantas; 

➢ Prevalecerão sempre os acabamentos constantes nas tabelas existentes nas folhas de 
desenho; 

➢ Prevalecerão sempre as cotas sobre as medidas em escalas; os desenhos de maior escala sobre 
os de menor escala; 

➢ As presentes especificações terão precedência sobre quaisquer dados divergentes por ventura 
existentes nos desenhos. 

1.6. Garantias 

➢ Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a CONTRATADA 
responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil 
Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições 
que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do 
CONTRATANTE; 

➢ Entende-se pelo disposto no Art. 1245 do Código Civil que o prazo de cinco anos corresponde 
ao prazo de garantia e não de prescrição. O prazo prescricional para intentar ação cível é de 
20 anos, conforme Art. 177 do Código Civil. 

1.7. Vistorias 

➢ A empresa licitante deverá vistoriar o local da obra antes da execução do orçamento, evitando 
alegações posteriores do desconhecimento das condições de trabalho. 
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2. Escopo da obra 

Execução de Quadra Coberta na Linha Pavão com 836,00m² (22x38m) de área construída 

composta por fundações superficiais, estruturas em concreto pré-moldado, cobertura e fechamento 

parcial em alvenaria. 

2.1. Fundações Superciais 

➢ Sapatas Isoladas. 

2.2. Estrutura em Concreto Pré-Moldado 

➢ Pilares; 

➢ Pilares de oitão; 

➢ Vigas baldrames; 

➢ Vigas intermediarias; 

➢ Vigas de respaldo; 

➢ Vigas de cobertura; 

➢ Elementos de ligação. 

2.3. Cobertura 

➢ Terças metálicas; 

➢ Telhas Galvalume; 

➢ Telhas translúcidas. 

2.4. Fechamento 

➢ Fechamento parcial (3 faces da edificação) em blocos de alvenaria; 

➢ Oitões com fechamento em alvenaria, portão metálico basculante de acesso e aberturas em 
blocos vazados; 

➢ Parede lateral oeste (frente para a rua) com fechamento em alvenaria e esquadrias metálicas; 

➢ Face lateral leste (fundos) sem vedação. 
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3. Serviços Preliminares 

3.1. Instalação e locação da obra 

➢ Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos 
trabalhos de construção. Madeiras de formas e andaimes deverão ser limpas e empilhadas, 
livres de pregos. 

3.2. Limpeza do Terreno 

➢ A limpeza do terreno compreenderá a retirada de toda a camada vegetal e os serviços de 
capina, roçado, destocamento de raízes, remoção de entulho e lixo, de forma a deixar o 
terreno livre, inclusive, de raízes; 

➢ Para a raspagem deverá ser utilizado equipamento mecânico de porte apropriado; 

➢ Deverão ser poupadas as árvores que não prejudiquem o bom andamento dos serviços, salvo 
por expressa disposição em contrário. 

3.3. Movimentação de terra 

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações e outras partes da obra, como 

enchimento de pisos e passeios, serão executados com material escolhido, sem detritos vegetais ou 

entulho de obra, em camadas sucessivas de 20 centímetros de espessura no máximo, úmidas e 

energicamente apiloadas. 
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4. Serviços 
4.1. Disposições Gerais 

Os serviços em fundações e estrutura em concreto armado serão dimensionados e executados 

de acordo com as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre outras: 

➢ NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

➢ NBR 6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

➢ NBR 6123 Forças devido ao vento em edificações; 

➢ NBR 9062 Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado;  

➢ NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 

➢ NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação. 

4.2. Fundações superficiais em sapatas isoladas 

➢ A concretagem de fundações somente poderá ser efetuada após a conferência efetuada pela 
FISCALIZAÇÃO; 

➢ Antes do lançamento do concreto, apiloar o fundo da perfuração com pilão apropriado; 

➢ Na concretagem dever-se-á adotar cuidados para que não haja segregação dos materiais, ou 
mistura com terra. 

4.3. Estruturas de concreto pré-moldado 

➢ Estrutura pré-moldada e elementos de ligação devem ser dimensionados de acordo com as 
normas supracitadas e dimensões estabelecidas no projeto básico; 

➢ Pilares pré-moldados com consolos para vigas baldrames, intermediárias, de respaldo e de 
cobertura; 

➢ A CONTRATADA deve apresentar ART de projeto estrutural. 

4.4. Cobertura 

➢ Cobertura com trama metálica em 2 águas; 

➢ Terças e contraventamento com pintura metálica zarcão; 

➢ Telhas em aço galvalume e translúcidas; 

➢ 1,00 m de beiral; 

➢ Fixação das telhas através de parafusos autobrocantes zincados. 
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4.5. Alvenaria em blocos cerâmicos 

➢ Serão utilizados bloco cerâmicos para alvenaria de vedação de 14x9x19cm, de primeira 
qualidade e fabricados segundo a NBR 15270; 

➢ A argamassa de assentamento 1:2:8, e com juntas de no máximo 12mm evitando-se juntas 
abertas e secas; 

➢ Deverá ser retirado o excesso de massa, escavando-se a junta com a colher, para facilitar o 
posterior revestimento; 

➢ Os blocos deverão ser molhados antes do assentamento, executando-se fiadas perfeitamente 
niveladas aprumadas e alinhadas de modo a evitar revestimentos com excessivas espessuras; 

➢ Os tijolos deverão ser assentes em camadas defasadas para efeito de amarração; 

➢ A espessura das paredes será sempre executada conforme indicado no projeto, bem como as 
amarrações (pilares, cintas, vergas, etc.); 

➢ Todos os vãos de portas e janelas, cujas travessas superiores não devam facear com as lajes 
dos tetos e que não levem vigas, previstas nos projetos estruturais, ao nível das respectivas 
padieiras, terão vergas de concreto, convenientemente armadas, com comprimento tal que 
excedam 30cm, no mínimo, para cada lado do vão; 

➢ A mesma precaução será tomada com os peitoris de vãos de janela, os quais serão guarnecidos 
com percintas de concreto armado; 

➢ Portões metálicos basculantes nos oitões devem possuir portão social embutido. 

5. Serviços Complementares 

➢ Remover devidamente da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças 
remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios; 

➢ Proceder a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de 
todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos. 

 

 

Paial – SC, 25 de junho de 2020. 
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