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I. INTRODUÇÃO  

 

  

1. OBJETIVO  

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas, requisitos, diretrizes 

técnicas e condições necessárias para a contratação de empresa de engenharia, adiante 

designada como CONTRATADA, para a execução de obras civis necessárias à ampliação 

da secretária municipal de saúde, no Município de DOM ELISEU, estado do Pará/PA.  

A obra contará com 252m² de ampliação de alvenaria e mais 714,38 de calçamento para 

o estacionamento da Secretaria, abrangendo a necessidade da atual secretária na Rua Duque 

de Caxias, S/N – Centro.   

  

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO  

Este Memorial Descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a 

finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem 

como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente 

o projeto executivo e suas particularidades.  

  

1.2 LOCAL DE IMPLANTAÇÃO  

     Endereço: Rua Duque de Caxias, S/N - Centro, Município de Dom Eliseu, CEP: 68.633-

000.  
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II.  SERVIÇOS 2. DISPOSIÇÕES GERAIS E NORMAS TÉCNICAS 

APLICÁVEIS  

O presente documento define os requisitos técnicos pertinentes à execução das obras 

civis e infraestrutura, relacionados com o emprego de materiais, equipamentos, execução, 

controle de qualidade, preservação do meio ambiente e procedimentos de aceitação e 

rejeição, assim como os critérios de medição.  

A CONTRATANTE dos serviços especificados será a Prefeitura Municipal de Dom 

Eliseu, entidade para a qual serão executados os serviços aqui descritos.  

A CONTRATADA será uma empresa especializada em construção civil e terá a 

responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança das obras 

contratadas.  

Compete à CONTRATADA a execução de testes e ensaios que demonstrem a 

realização dos serviços com boa qualidade e em conformidade com esta especificação 

técnica, além do emprego de materiais conforme especificado.  

A omissão de qualquer procedimento expresso por esta especificação ou pelo projeto 

não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização de técnicas preconizadas para 

trabalhos similares, respeitando sempre os objetivos básicos de funcionalidade e adequação 

dos resultados.  

  

2.1  NORMAS E CRITÉRIOS  

Os serviços deverão ser executados de acordo com os desenhos técnicos de projeto, 

em obediência às Normas Técnicas Brasileiras da ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e no disposto na presente especificação.  

Fazem parte também das presentes especificações, onde aplicáveis, as seguintes 

normas e requisitos legais:  

01 - Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;  

02 - Normas, especificações E recomendações da Cosanpa, Celpa e Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará;  

03 - Legislações ambientais e Resoluções do Conama necessárias ao 

licenciamento da obra e pertinentes à obtenção de materiais de empréstimo para 

terraplenagem e destinação do expurgo em área de bota-fora.  
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2.2  CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA  

As inspeções aos locais e os logradouros onde as obras serão executadas são 

recomendáveis e obrigatórias, a fim de que as empresas participantes do certame licitatório 

fiquem cientes da natureza dos serviços abrangidos por este documento, observando suas 

particularidades, assim como em relação ao fornecimento de energia, luz, força e 

abastecimento de água para a execução das obras e serviços, não cabendo posteriores 

pleitos, após a apresentação da proposta, por desconhecimento da obra.  

  

2.3  INTERPRETAÇÃO  

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações, desenhos dos 

projetos e orçamento, prevalecerão às especificações.  

Caso surjam quaisquer dúvidas quanto ao entendimento dos desenhos de projeto e 

das especificações, e em situações de execução não previstas no projeto e nas especificações, 

decorrentes de fatores não detectados nas investigações e por necessidade de ajustes das 

soluções de projeto, a CONTRATADA deverá consultar a Prefeitura Municipal de Dom 

Eliseu para os devidos esclarecimentos e orientações.  

Nenhuma alteração técnica de execução ou materiais especificados poderá ser 

colocada na obra sem o prévio consentimento formal da Prefeitura Municipal de Dom 

Eliseu.  

A planilha de quantitativos apresentada serve de referencial para aprovação da obra, 

sendo, todavia de responsabilidade da CONTRATADA proponente a apresentação dos 

serviços descritos em planilha própria, de modo a contemplar a execução dos serviços 

descritos no Memorial Descritivo e/ou indicados nos desenhos dos projetos básicos e/ou 

executivos.  

Em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos por determinada 

marca presentes nas especificações e planilha orçamentária, em casos omissos, fica 

subentendido a alternativa “ou SIMILAR”, desde que atenda aos requisitos técnicos e 

especificações da marca citada.  
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2.4  OCORRÊNCIAS E CONTROLE  

A CONTRATADA ficará obrigada a manter na obra um Livro Diário de Obras, 

destinado as anotações sobre o andamento da obra, bem como observações a serem feitas 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU. 

Toda comunicação e/ou solicitação deverá ser registrada no Livro Diário de Obras e 

quando necessário, através de Ofício ou Memorando.  

As anotações registradas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU e 

não contestadas pela CONTRATADA no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data 

das anotações, serão consideradas como aceitas pela CONTRATADA.  

A CONTRATADA, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de 

acordo com a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, deverá apresentar o “as 

built” através de documentos que se tornem necessários, tais como memoriais, plantas, 

croquis, desenhos, detalhes, etc.  

  

2.5  AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS  

O emprego de qualquer material estará sujeito ao controle de qualidade pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, que decidirá sobre a utilização do mesmo. 

Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE DOM ELISEU, antes da sua aplicação.  

A CONTRATADA será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 

Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de Diário 

de Obras, se o material for aplicado sem aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL    DE 

DOM ELISEU.  

  

2.6  GERENCIAMENTO DAS OBRAS  

Conforme descrito anteriormente, o gerenciamento das obras ficará a cargo da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, que terá a responsabilidade de verificar o 

andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos informativos.  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU respeitará rigorosamente o  

projeto e suas especificações e a Norma Regulamentadora 18 (Condições e Meio                           

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), devendo a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE DOM ELISEU ser consultada para toda e qualquer modificação.  
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Compete à   PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   DOM ELISEU, junto   à 

CONTRATADA, em caso de inexistência ou omissão de projetos, fazer a indicação e 

proceder às definições necessárias para execução dos serviços, como por exemplo, locais, 

padrões, modelos, cores, etc.  

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU é assegurado o direito de ordenar 

a suspensão dos serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA, 

e sem que a mesma tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro 

de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço 

executado ou material posto em obra.  

  

2.7  PREVENÇÃO DE ACIDENTES / EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO  

A CONTRATADA deverá manter no local da obra, um serviço de Pronto Socorro 

para atendimento dos operários que venham sofrer acidentes no canteiro de obras.  

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer 

acidentes no trabalho durante a execução dos serviços contratados, uso indevido de patentes 

registradas, e ainda, que resultantes de casos fortuitos e por quaisquer causas.  

A destruição ou danificação da obra até a definitiva aceitação da mesma pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, bem como as indenizações que possam 

vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos 

em via pública.  

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus operários todos os Equipamentos de 

Proteção Individual e Coletiva necessários ao bom desempenho na execução dos serviços. 

Os equipamentos de proteção individual serão fornecidos conforme a função de cada 

empregado e condições de risco da área de atuação. Para isso a CONTRATADA deverá 

possuir os EPI’s e EPC’s básicos de uso obrigatório e os complementares que serão 

fornecidos em função de condições especiais de trabalho.  

A CONTRATADA será responsável pelo Seguro Contra Acidentes de Trabalho e 

danos a terceiros, em companhia idônea.  

   

2.8  PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS  

A empresa vencedora do certame licitatório, assim que contratada, deverá tomar as 

seguintes providências:  
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01 - Fornecer relação dos materiais, ferramentas, equipamentos e maquinários 

que utilizará na execução dos serviços;  

02 - Apresentar Plano de Execução dos serviços com horários e cronograma;  

03 - Apresentar previsão da realização de reuniões com a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE DOM ELISEU;  

04 - Apresentar o Alvará,  

05 - Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e  

Agronomia - CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao 

objeto do Contrato, nos termos da Lei nº. 6496/77;  

06 - Apresentar de carta de comunicação prévia para Delegacia Regional do 

Trabalho – DRT.  

Durante a execução do Contrato a CONTRATADA deverá:  

01 - 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;  

02 - Efetuar o pagamento 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;  

03 - Manter o diário de obras permanentemente atualizado;  

04 - Apresentar mensalmente o cronograma físico-financeiro detalhado e 

atualizado, histogramas de equipamentos e mão de obra e curvas de avanço físico;  

05 -Apresentar mensalmente documentação para aferição de medição, 

contendo:  

boletim de medição, memória de cálculo detalhada de cada item medido, mapa evolutivo 

dos serviços, relatório fotográfico e controle tecnológico, onde aplicável, dos materiais 

utilizados empregados na obra ou serviços realizados com a exigência de controle de 

qualidade.  

   

2.9  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

A CONTRATADA deverá manter na direção da obra e comunicar com antecedência 

à PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, o nome do engenheiro responsável, com 

suas prerrogativas profissionais, como seu preposto, com conhecimentos técnicos que 
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permitam a execução com perfeição de todos os serviços, além dos demais elementos 

necessários à perfeita administração da obra.  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU fica no direito de exigir a 

substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre 

insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposição em executar as ordens da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE DOM ELISEU.  

A CONTRATADA deverá montar um escritório na obra, com dependências 

confortáveis para uso da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, dotado de 

pessoal e material necessário ao perfeito funcionamento e atendimento dos serviços de 

construção.  

A mão de obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, 

onde será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletivo 

(EPC), apropriados a cada caso, visando a melhor segurança do operário, juntamente com 

os crachás dos trabalhadores relacionados para a obra.  

Os uniformes operacionais serão distribuídos gratuitamente, pela CONTRATADA,  

a cada empregado.  

O andamento dos serviços, assim como, os procedimentos de segurança deverão 

obedecer às normas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente.  

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente 

aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.  

A vigilância será ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento 

definitivo da obra.  

  A CONTRATADA trabalhará normalmente em horário compatível com o horário 

administrativo e conforme legislação vigente. Se houver necessidade de serviços em horário 

extraordinário, deverá ser previamente acordado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DOM ELISEU.  

A CONTRATADA deverá apresentar um Plano de trabalho contendo, entre outros 

dados, horário de trabalho, identificação de funcionários e função exercida.  

Deverão ser apresentados à PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU os 

seguintes documentos:  

01 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;  
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02 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, para 

estabelecimentos até 19 (dezenove) trabalhadores ou Programa de Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, para estabelecimentos com 

20 (vinte) ou mais trabalhadores;  

03 - Certificado de qualificação técnica dos colaboradores;  

04 - Cópia das carteiras de trabalho dos componentes da equipe alocada para a 

execução dos serviços, devidamente assinada.  

05 - Anotações de Responsabilidade Técnica – ART a ser apresentada até 07 

(sete) dias da assinatura do Contrato.  

  

2.10  LIMPEZA DA OBRA  

Deverá ser executada permanentemente a limpeza da obra, a fim de evitar a 

acumulação de restos de materiais no canteiro.  

A CONTRATADA obriga-se a providenciar coletores de lixo e entulho no canteiro 

de obras de maneira adequada, viabilizando o transporte e a destinação final dos resíduos 

gerados, ficando a cargo da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU a verificação 

do atendimento.  

  

2.11  EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS  

A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos e 

maquinários, assim como todas as ferramentas necessárias ao bom andamento e execução 

dos serviços, até a sua conclusão.  

   

2.12  TERMO DE ENTREGA  

O prazo de execução da obra será de 04 (quatro) meses.  

01 -  Recebimento Provisório:  

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos de perfeito 

acordo com o Contrato, será lavrado um termo de Recebimento Provisório que será passado 

em três vias de igual teor, todas elas assinadas pela CONTRATADA.  

As duas primeiras vias ficarão em poder da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM 

ELISEU, destinando-se a última a CONTRATADA.  

 

02 -  Recebimento Definitivo:  
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O Termo de Recebimento definitivo das obras será lavrado 30 (trinta) dias após o 

Recebimento Provisório e se tiverem sido atendidas todas as reclamações da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE DOM ELISEU, referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser 

verificados em qualquer elemento da obra e serviços executados, como também se estiverem 

solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto à falta de operários ou 

fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução das obras.  

  

3. EXECUÇÕES  

 I.  Administração local da obra  

As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro responsável técnico e um 

vigia noturno, podendo a pedido de a FISCALIZAÇÃO permanecer em tempo integral 

no canteiro de obras.  

Pelo engenheiro deverão ser feitas todas as comunicações entre a FISCALIZAÇÃO 

e o construtor.  

  

II.  Serviços preliminares:   

A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do material 

necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do 

canteiro de obras.   

Serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias de energia, água, 

tapumes, proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros serão de responsabilidade 

da empresa executora, realizados com material próprio e sem ônus para o contratante.  

Todos os entulhos provenientes das demolições e do decorrer da obra deverão ser 

retirados do local e transportados em caminhão basculante até um local licenciado.  

A placa de obra em chapa galvanizada, deverá ser afixada no canteiro de obras, bem 

como a placa do profissional responsável pelo projeto e do responsável pela execução.  

A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos 

vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento 

topográfico.  
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III.  Fundações 

       A fundação será direta, em sapata isolada conforme projeto. Sobre as mesmas será 

executada viga de baldrame também especificada em projeto. 

 

IV. Alvenaria 

      As alvenarias serão de tijolos de oito furos, assentados com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:2:8. Os tijolos deverão ser de boa qualidade e resistência. Seu assentamento 

far-se-á por fiadas perfeitamente alinhadas e niveladas. A camada de argamassa para 

assentamento deverá ter dois centímetros tanto no sentido vertical quanto no sentido 

horizontal. 

 

V. Piso 

     O contrapiso será executado sobre o terreno já perfeitamente apiloado, nivelado e 

compactado, com espessura de 2 centímetros, regularizados com argamassa de cimento e 

areia no traço de 1:3. É obrigatória a separação do contrapiso da parede para evitar possíveis 

infiltrações decorrentes do contato do contrapiso com o aterro compactado. Toda a área do 

piso receberá revestimento do tipo cerâmico classe A. 

Para a calçada será o piso cimentado liso com junta plástica, com no mínimo da 

espessura padrão.  

 

VI. Revestimento Interno 

      As paredes receberão salpique com areia grossa no traço 1:4 e reboco. Os cantos internos 

e externos serão retos. O banheiro receberá revestimento cerâmico até o teto. 

 

VII. Revestimento Externo 

        As fachadas externas receberão salpique com areia grossa no traço 1:4 e reboco liso 

em toda a sua extensão conforme projeto arquitetônico ou textura. 

 

VIII. Cobertura 

          A estrutura do telhado será de madeira, será com tesouras ou treliças e demais peças, 

dimensionadas adequadamente para suportar os vãos. Ou seja, de forma a garantir a carga 

que se submeterão. A telha utilizada para a cobertura será Telha Cerâmica de encaixe tipo 

francesa com uma água.  
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IX. Forro 

Utilizado forro de gesso em placas, sendo os mesmos suspensos com cabos. 

 

X. Esquadrias 

     As portas internas serão do tipo SEMI-OCA, lisas e no tipo de madeira previamente 

especificado pelo construtor. Os marcos e guarnições serão do mesmo material. A janela 

será de vidro. 

 

XI. Vidros 

      A janela receberá vidro com espessura de 3 a 4 mm, conforme o vão. 

 

XII. Pintura 

        As esquadrias de madeira serão lixadas e limpas para receber pintura com tinta esmalte 

com acabamento.  

 

XIII. Louças 

          Antes de rebocar as paredes deverá ser verificado se os pontos estão corretamente 

instalados para as louças e metais adquiridos. 

Posicionar o registro para chuveiro a 110 cm do piso; posicionar pia do banheiro de 80 a 90 

cm do piso; posicionar torneira de 10 a 15 cm de altura em relação a pia do banheiro; utilizar 

os acessórios todos metálicos como cabide, porta papel, porta toalha, etc. 

 

XIV. Instalações Elétricas 

         Será executado por mão-de-obra especializada seguindo as normas da ABNT e demais 

normas técnicas, conforme projeto. 

 

XV. Instalações Hidrossanitárias 

        Será executado por mão-de-obra especializada seguindo as normas da ABNT e demais 

normas técnicas, conforme projeto. As instalações de água e esgotos devem ser executadas 

de acordo com o estipulado no projeto hidrossanitário com os pontos colocados. A 
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tubulação de água fria será em tudo de PVC rígido de 25mm, e a de esgoto será em tubo de 

PVC rígido de 100mm. 

 

XVI. Limpeza da Obra 

         A obra será entregue totalmente limpa interna e externamente. Os pisos serão limpos 

e as manchas de salpicos de tinta serão removidas. Todos os materiais não aproveitados 

como terra, caliças e outros materiais de sobras, serão removidos do terreno. 

 

XVII. Condições de Entrega 

           A obra será entregue em perfeitas condições de habitualidade, além de ser realizado 

o e teste de todas as instalações prediais. 

 

Obs: A execução deverá obedecer aos parâmetros de projeto e planilha orçamentária.  

DISPOSIÇÕES GERAIS - DISCREPÂNCIAS E INTERPRETAÇÕES   

• Verificação Preliminar: Compete à firma empreiteira, fazer minucioso estudo, 

verificação e comparação de todos os desenhos dos projetos, especificações e demais 

elementos integrantes da documentação técnica fornecida pela contratante bem 

como providenciar os registros nos órgãos competentes.    

• Interpretação: Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações 

e os desenhos dos projetos, prevalecerão as especificações. Em caso de surgirem 

dúvidas caberá a contratante esclarecer.  

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na 

planilha de quantidade, deverá ser considerado nas composições de custos dos 

referidos serviços.  

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro que todos os casos de 

caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca.  

Os serviços de caráter permanente tais como, pronto socorro, administração da obra, 

limpeza permanente, deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI.  

• Ocorrência e controle: A empreiteira ficará obrigada a manter na obra um livro de 

diário de obras e ocorrências, destinado as anotações pela contratada, sobre o 

andamento da obra, bem como observações a serem feitas pela fiscalização.  

• Materiais a empregar: O emprego de qualquer material com maior ênfase para uso  
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de acabamento como: pisos, revestimentos, ferragens de esquadrias, metais e louças 

sanitárias, etc., estarão sujeitos a contratante, que decidirá sobre a utilização e 

aplicação dos mesmos.  

Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela contratante antes de sua 

aplicação.  

A empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 

fiscal de campo dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro de 

diário de obras e ocorrências, se o material for aplicado sem aprovação da 

fiscalização.  

 Fiscalização: Cabe ao fiscal de campo, 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 contratante ser consultada para toda e qualquer 

modificação.   
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