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01 – OBJETIVO: 

 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipos de materiais bem 

como normas para execução e serviços de reforma relacionados aos toldos no GEM Xeila 

Elisabete Cornelsen, CEI Vinícius de Moraes, EBM Gertrudes Muller e CEI Fernando Pessoa 

conforme as especificidades dos projetos. 

 

02 - GENERALIDADES: 

 

No GEM Xeila Elisabete Cornelsen, situado na Rua Alvino Voigt, nº1393, Campo D’ 

Água Verde, deverá ser realizada uma revisão na estrutura metálica do toldo, com pintura e 

retirada da lona existente e colocação de nova, conforme especificações.  

No CEI Vinícius de Moraes, situado na Rua Frei Menandro Kamps, nº1598, Centro, 

deverá ser realizado a colocação de um toldo novo, conforme especificações.  

No EBM Gertrudes Muller, situado na Rua Catarina de S. Hubner, nº116, Piedade, 

deverá ser realizado a remoção do toldo existente e colocação de um toldo novo, conforme 

especificações. 

No CEI Fernando Pessoa, situado na Rua Frohlinde, nº196, Piedade, deverá ser feito a 

retirada da lona existente e colocação de nova, conforme especificações. 

 

03 - INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS: 
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No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida 

a seguinte ordem de prioridades: 

 

 Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos fornecidos deverá ser 

consultado a Secretaria Municipal de Planejamento de Canoinhas; 

 Em caso de divergência entre projetos de escala diferentes, prevalecerão sempre o de 

maior escala; 

 Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os 

mais recentes; 

 Em caso de divergência entre cotas e suas dimensões em escala, deverá ser consultado 

a Secretaria Municipal de Planejamento de Canoinhas; 

 

04 - FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA: 

 

A Prefeitura de Canoinhas designará para acompanhamento das obras engenheiros, 

arquitetos e seus prepostos, os quais serão, responsáveis pela “FISCALIZAÇÃO”. 

A FISCALIZAÇÃO terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas e burocráticas da 

obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da 

mesma, a qual será única e exclusivamente de competência da CONTRATADA. Obriga-se 

ainda a CONTRATADA a manter no canteiro de obras um livro denominado “DIÁRIO DE 

OBRAS’, onde se anotarão os serviços em execução no dia, condições do tempo e quaisquer 

outras anotações julgadas oportunas pela ”CONTRATADA” e “FISCALIZAÇÃO”. A 

FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo que julgar 

necessário, a qualquer tempo.  

 

05 - CRITÉRIO DE SIMILARIDADE: 

 

Entende-se por equivalente ou similar todo material que apresente as mesmas 

características técnicas à marca de referência. 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo 

rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas. Serão aceitos 

materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZAÇÃO a 

respeito de sua utilização. A CONTRATADA obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade 
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do material ou equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou 

testes de ensaio. 

 

06 - SERVIÇOS GERAIS 

 

06.1 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 

 

06.1.1- Generalidades: 

 

A CONTRATADA obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas 

necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas  

as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do 

Trabalho. A CONTRATADA deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos 

equipamentos, inclusive o uso de “EPI” (Equipamento de proteção individual) conforme NR 6, 

não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de 

qualquer equipamento. Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de 

propriedade do construtor, este será obrigado a sublocá-lo imediatamente, visando não se 

observar atrasos na execução dos serviços. 

 

06.1.2 - Especificação: 

 

Os equipamentos e ferramentas serão empregados de acordo com as necessidades dos 

serviços. Deverão ser previstas, a critério da CONTRATADA, as localizações dos 

equipamentos fixos, tais como betoneiras, serra circular e etc. Os equipamentos somente 

poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes. 

 

06.1.3 - Aplicação: 

 

Em confecção de concreto, serralheria, instalações em geral, formas, armação, 

cobertura, etc. 

 

06.2. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 
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06.2.1- Generalidades: 

 

A CONTRATADA deverá ter a participação efetiva de um profissional devidamente 

habilitado e registrado no CREA na execução das obras, bem como um mestre-de-obras ou 

encarregado residente para conduzir os serviços, orientar os operários e manter contato com a 

FISCALIZAÇÃO.  

A CONTRATADA deverá emitir a ART de execução geral da obra, bem como 

providenciar as licenças, taxas de obra, impostos, alvará na prefeitura /outros órgãos públicos, 

inscrição no INSS, fiança ou seguro garantia etc. Fica por conta da empresa executora os 

recolhimentos necessários ao INSS para emissão da CND da obra, quando for o caso. 

Deverá ser mantida no canteiro de obras pelo menos uma cópia do conjunto de 

pranchas do projeto, do memorial descritivo, da planilha de orçamento e do cronograma de 

execução, com a condição obrigatória de que os engenheiros e técnicos da CONTRATADA 

tenham pleno conhecimento e ciência do mesmo e de todos os serviços que deverão ser 

executados. 

A CONTRATADA se submeterá à FISCALIZAÇÃO por profissional habilitado designado 

pela CONTRATANTE, desde o início até a conclusão das obras, que fiscalizará a qualidade  

dos materiais de construção e da mão-de-obra empregada. 

A FISCALIZAÇÃO tem plena autoridade para determinar a paralisação dos trabalhos por 

motivos de ordem técnica, segurança, indisciplina, bem como, determinar a substituição de 

operários, inclusive engenheiro ou arquiteto, mestre-de-obras ou  encarregado, se os serviços 

não estiverem sendo bem conduzidos ou executados. 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras o “Diário de Obra”, que será o 

documento rotineiro de comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e o responsável técnico da  

CONTRATADA, onde ambos poderão proceder anotações acerca do andamento das obras, 

sendo visado diariamente por profissionais credenciados por ambas as partes. No “Diário de 

Obras” será anotado diariamente o andamento dos serviços, os períodos de chuva que 

interrompam a execução normal dos serviços, a relação de operários com nome e descrição do  

serviço executado por cada um, os problemas ocorridos, as solicitações e determinações da  

FISCALIZAÇÃO. 

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com os projetos e especificações  

deste memorial descritivo, com as Normas Técnicas da ABNT, com os manuais/catálogos e  

cláusulas de garantia dos fabricantes ou fornecedores de materiais e serviços, bem como com 

as legislações federais, estaduais e ambientais pertinentes ao objeto da especificação. 

 

Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, deverão ser fornecidas amostras, 

catálogos, manuais técnicos, cartelas e mostruários dos fabricantes e fornecedores dos 

materiais e serviços utilizados na obra.  

Ficará sob responsabilidade da secretaria de Planejamento a orientação para dirimir 

dúvidas, oriundas do presente Memorial Descritivo, do Orçamento e dos Projetos.  
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Eventuais divergências entre as medidas e especificações do projeto com as condições 

encontradas na obra, interferências que eventualmente ocorram entre estrutura, dutos, 

elementos construtivos, tubulações, equipamentos, etc, devem ser comunicadas à 

FISCALIZAÇÃO, a qual fará apreciação e aprovação das soluções alternativas apresentadas 

pela CONTRATADA. 

Toda alteração no projeto ou nas especificações somente poderá ser efetuada se houver 

autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá elaborar o “As Built” – Como Construído - que represente 

fielmente aquilo que foi executado, quantitativa e qualitativamente, resultante do projeto 

executivo com todas as alterações e modificações ocorridas durante a execução, retratando a 

forma exata de como foi construído o objeto contratado. O “As Built” deve ser elaborado ao 

longo do período de execução e entregue ao final das obras e antes do levantamento da 

caução e do recebimento definitivo, sendo considerado um dos pré-requisitos para a emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo da obra.  

A CONTRATADA deverá providenciar proteção dos serviços executados ou em 

execução contra qualquer evento que possa danificá-los durante a obra. Qualquer ocorrência 

ocasionada pelo não atendimento deste item deverá ser reparada ou refeita pela 

CONTRATADA, quantas vezes forem necessárias, sem ônus para a CONTRATANTE e sem 

prejuízo ao cronograma da obra, até a aceitação final do serviço pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA se responsabilizará por danos materiais ou prejuízos às instalações e 

ao patrimônio da CONTRATANTE, aos servidores e usuários dos órgãos ocupantes do prédio 

e a terceiros, inclusive na área externa e abrangência (canteiro de obras), danos este que 

venham a ser causados por seus operários ou prepostos durante a execução da obra. 

Deverá ser obedecido o disposto em legislação relativa à Segurança e Higiene do 

Trabalho, em especial à NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 

Construção Civil. 

Todos os serviços terão garantia de assistência técnica conforme prazos estabelecidos 

pela legislação ou por contrato particular para prazos maiores que os estabelecidos por lei. 

Todos os materiais a serem utilizados na obra deverão ter as seguintes características:  

 - Materiais novos sem utilização anterior; 

 - Cores, padrões e acabamentos, conforme especificado, definido e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO; 

 - Atender ao projeto, às especificações e às Normas Técnicas; 
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 - Antes de sua utilização devem estar em caixas ou embalagens originais fechadas e 

claramente identificadas; 

 - Todo material secundário (cantoneiras, fitas, chapas, etc), de fixação (tirantes, 

pendurais, parafusos, buchas, grampo, etc) , de consumo (estopas, panos, etc), de arremate 

(mastiques, calafetadores, espumas, borrachas, etc) e qualquer outro material necessário para 

a realização completa do serviço deverão ser considerados pela CONTRATADA no 

fornecimento e custo do serviço correspondente; 

 - Todos os materiais, equipamentos ou instalação provisórios, necessários para a 

realização completa dos serviços, tais como andaimes, plataformas, equipamentos de 

transporte e segurança, escadas, etc, deverão ser considerados pela CONTRATADA no 

fornecimento e no custo do serviço correspondente. 

A CONTRATADA deverá providenciar, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, a 

execução de testes ou ensaios para comprovar a qualidade e conformidade com as Normas 

Técnicas da ABNT. Os testes e ensaios deverão ser realizados nos locais indicados pela 

FISCALIZAÇÃO, sendo o custo dos mesmos responsabilidade da CONTRATADA. 

As Normas Técnicas da ABNT são referências mínimas para o fornecimento, execução, 

instalação, aplicação, ensaio, procedimentos, etc, dos materiais e serviços objeto da 

especificação. Todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e pertinentes devem ser 

consideradas, mesmo que não mencionadas ou explicitadas no texto da especificação. 

Qualquer serviço ou material que apresente defeito ou desconformidade com as 

especificações do projeto, normas, legislações, recomendações do fabricante / fornecedor, etc, 

estará passível de reprovação pela FISCALIZAÇÃO, seja em que estágio ou etapa de 

execução estiver o serviço. Neste caso o serviço deve ser reparado ou refeito quantas vezes 

forem necessárias, por conta e responsabilidade da CONTRATADA, e sem prejuízo ao 

cronograma da obra, até que o serviço seja aceito pela FISCALIZAÇÃO. 

A aceitação de qualquer serviço pela FISCALIZAÇÃO não exime a CONTRATADA de 

suas responsabilidades e, também, não as alteram nem as transfere, parcial ou totalmente, 

para a FISCALIZAÇÃO.  

 

07- LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

 

Limpeza da obra: 
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Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:  

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos; 

 

Verificação final: 

 

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas 

condições de funcionamento e segurança da instalação de todos os serviços solicitados neste 

memorial. 

 

 

 

Canoinhas, 12 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

Everton Follador 

Engenheiro Civil 

CREA SC 148919-3 


