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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
I - GENERALIDADES:  

 
Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a 

execução de obras e serviços relativos à Revitalização da Praça do Bairro Sagrada Família, no 
Município de Santa Izabel / Pará, conforme os projetos compreendendo o fornecimento dos 
materiais, mão-de-obra com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as 
despesas necessárias à completa execução da obra pela empresa contratada. 
 
II - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES: 
 

Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificação e comparação de todos os 
desenhos dos projetos, especificações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
fornecida pela PMSIP, bem como, providenciar os registros nos órgãos competentes. 

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os projetos, 
prevalecerão estes. Caso surjam dúvidas, caberá a PMSIP esclarecer.  

A planilha de quantidades, partes integrantes da documentação fornecida pela PMSIP, 
servirão também para esclarecimentos, em todos os itens de serviços, através das indicações de 
características, dimensões, unidades, quantidades e detalhes nelas contidas. 

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha 
de quantidades, deverá ser considerado nas composições de custos dos referidos serviços. 

Os serviços de caráter permanentes, tais como, pronto socorro, administração da obra, 
limpeza da obra, equipamentos e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na composição 
do BDI. 
 
Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização 
de matérias ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a alternativa “ou 
similar” a juízo da fiscalização 
 
2 - OCORRÊNCIA E CONTROLE: 
 

A empreiteira ficará obrigada a manter na obra um livro diário de obras, destinado as 
anotações pela contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a serem feitas 
pela fiscalização. 

A empresa responsável, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de 
acordo com a fiscalização, deverá apresentar o “As Built” através de documentos que se tornem 
necessários, tais como, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc. 
 
3 - MATERIAIS A EMPREGAR: 

 
O emprego de qualquer material, com maior ênfase para o de acabamento, como lajotas 

cerâmicas, ferragens, esquadrias, metais, louças sanitárias e etc. estará sujeito a fiscalização, que 
decidirá sobre a atualização do mesmo. 

Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização, antes da sua 
aplicação.  



                                                                                                
                                                                            

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 

 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 

 

A empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 
engenheiro/arquiteto fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diário de 
obras. 
 
4 - FISCALIZAÇÃO: 
 

A fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela PMSIP. Cabe ao 
fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos informativos. 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente, o projeto e suas especificações, 
devendo a PMSIP, ser consultada para toda e qualquer modificação. 

Em caso de inexistência ou omissão de projetos, compete à fiscalização fazer a indicação 
e proceder às definições necessárias para execução dos serviços, como por exemplo, locais, 
padrões, modelos, cores, etc. 
  
5 - COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO: 
  

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no livro diário de obras, e quando 
necessário, através de oficio ou memorandos. 
 
6 - PRONTO SOCORRO: 

 
A empreiteira deverá manter no local da obra, um serviço de pronto socorro para 

atendimentos dos operários que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras. 
 
7 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 
 

A contratada deverá manter na direção da obra um preposto, com conhecimentos técnicos 
que permitam a execução com perfeição de todos os serviços, além dos demais elementos 
necessários à perfeita administração da obra como, almoxarife, apontado vigia e etc. 

A contratada deverá comunicar com antecedência à PMSIP, o nome do responsável 
técnico, com suas prerrogativas profissionais. 

A PMSIP fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da 
obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposições em executar as 
ordens da fiscalização. 

A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, onde 
será obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI), apropriados a cada 
caso, visando a melhor segurança do operário, juntamente com os crachás dos trabalhadores 
relacionados para obra. 

A contratada será responsável pelas observâncias das leis, decretos regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 
do contrato, inclusive por suas subcontratadas. 

Durante a execução dos serviços, a contratada deverá: 
 

 Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas – 
ARTs referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos 
da lei nº 6496-77. 

 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se 
refere ao pessoal alocado nos serviços, objeto do contrato. 
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 Efetuar pagamentos de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento 
definitivo dos serviços. 

 A contratada deverá montar um escritório na obra, com dependências 
confortáveis para uso da fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao 
perfeito funcionamento e atendimento dos serviços de construção. 

 A vigência será ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definido 
da obra. 

 
8 – EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS:      
 

A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes e 
maquinários, assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos 
serviços até a sua conclusão. 

Os agregados serão estocados em silos previamente preparados.    
 
9 – LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA:      
 

A contratada será responsável pela limpeza geral e entrega da obra, em totais condições 
de funcionalidade, todos os materiais provenientes da sobra da execução da obra, serão retirados 
pela empresa para um local determinado pela fiscalização.  
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1 - Placa da obra: 
 

A placa da obra será tipo banner, estruturada com peças de madeiras 3” x 2“ e 2’’x 1’’ 
obedecendo o modelo fornecido pela prefeitura municipal de Santa Izabel do Pará, que objetiva  a 
exposição de informações. 
 
2.0 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
2.1 – Equipe Técnica:  
 
A administração se dará por equipe técnica habilitada para a supervisão das atividades, portando 
toda a documentação necessária (projetos executivos, memorial descritivo, especificações técnicas 
e demais documentos cabíveis) para a perfeita execução dos serviços necessários para a 
conclusão da obra. 
 Ficará, também, a cargo da administração a manutenção do canteiro de obras no que diz 
respeito à segurança de todos os profissionais ali locados e eventuais transeuntes. 
 
3.0 – ARBORIZAÇÃO  
 

A arborização será composta de grama em placas, plantio de árvore ornamental com altura 
de muda menor ou igual a 2 m. 
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4.0 – PISO 
 
4.1 – Piso em concreto 20 MPa: 
 

Nos locais definidos em Projeto serão executadas piso em concreto 20 Mpa nas 
dimensões indicadas, como segue: A fundação será direta, em concreto ciclópico com pedra preta 
argamassada no traço 1:8 (cimento e areia).  

O baldrame será em concreto ciclópico Fck=15 MPa com 10,0cm de espessura. O caixão 
formado pelos baldrames será preenchido com aterro arenoso até atingir a altura de 10,0cm abaixo 
do nível de acabamento. Sobre o aterro compactado e nivelado, serão executadas juntas em 
réguas de madeira branca espaçadas de 1,00m ou formando quadros de 1,00m de lado. Os 
quadros serão preenchidos, de forma alternada, unidos pelo vértice, tipo dama, em concreto com 
seixo, resistência 20 MPa com 7,00cm de espessura e acabamento desempenado. Após a pega 
do concreto serão retiradas as juntas de madeira, e nas suas espessuras será aplicado produto a 
base de asfalto, formando as “juntas secas”. 
 
5.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
Os serviços de instalações elétricas obedecerão às normas da ABNT e normas das 

concessionárias locais. 
Será instalado conjunto de luminárias tipo pétala com 01 lâmpada de 400W/250V vapor 

mercúrio e poste de aço, rele fotoelétrico para comando de iluminação externa com caixa 
enterrada elétrica retangular de dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. 

Deverão ser fornecidos e instalados cabos condutores de cobre de 6,00 mm² 1 Kv, e 
eletrodutos rígidos. 
 

6.0 – PINTURA 
 

As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer 
defeitos antes da execução dos serviços. Todos os cuidados quanto às superfícies estarem secas 
e limpas e precauções quanto ao intervalo de tempo, entre demãos, deverão ser observados, 
conforme recomendações das Normas Brasileiras.  

Todas as vezes que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com 
uma escova, e depois, com um pano seco, para remover todo pó, antes de aplicar a demão 
seguinte.  

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 
textura, tonalidade e brilho (fosco, semi –brilho e brilhante) 

 
7.0 – PLAYGROUND 
 

O playground infantil será composto por uma (01) gangorra de dois lugares, um (01) 
escorregador, um (01) balanço de dois lugares, todos os tubos utilizados na fabricação dos 
brinquedos devem ter seu topo fechados com solda e esmerilhados. 

Será fornecido e instalado guarda corpo em aço galvanizado, conforme orientação da 
fiscalização. 
 
8.0 – SERVIÇOS FINAIS 
 
Placa de inauguração em acrílico/letras bx. Relevo- (40 x 30cm): 
 

Será fornecido e instalado placa de inauguração, conforme orientação da fiscalização. 
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Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço: 
 

Será fornecido e instalado lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço, conforme 
orientação da fiscalização. 
 
Recuperação de banco em concreto: 
 

Será executada a recuperação de bancos em concreto armado existente, conforme 
orientação da fiscalização. 

As fôrmas serão de madeira branca de boa qualidade. 
O aço utilizado será CA 50 e CA 60 da Belgo, Gerdau ou Similar. 

 O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 
Pedra preta. 
Areia com granulometria média 

 
Limpeza geral e entrega da obra: 
 

Todos os serviços deverão ser entregues completamente arrematados, devendo ser 
testadas as instalações, equipamentos e etc. após o término da obra a contratada fará a limpeza 
de todo o canteiro que tenha utilizado, retirando todo material empregado, de modo a entregá-lo 
completamente limpo e desimpedido. 

Poderão ser utilizados na limpeza produtos químicos adequados para cada material, para a 
limpeza externa poderá ser utilizada vassoura, enxadas, e outras ferramentas necessárias para a 
limpeza. 
 
 

 


