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1. INTRODUÇÃO 

  O presente memorial refere-se à obra de construção das fundações do 
prédio onde será construído os camelódromos, localizado nesta cidade, de 
propriedade da Prefeitura Municipal.  
   
  Trata-se da descrição dos materiais, serviços e equipamentos, bem 
como da mão-de-obra que farão parte da intervenção na edificação 
supracitada. O projeto encontra-se de acordo com as normas estabelecidas 
pelo Código de Obras de Chuí, junto a Secretaria Municipal de Planejamento, 
no que tange a legislação vigente, bem como junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia/Rio Grande do Sul (CREA/RS). 
   
  Trata-se da construção de uma edificação, com 135,20 m² de área a 
construída. 

 
 O presente memorial descritivo estabelece as condições técnicas 
mínimas a serem obedecidas na execução das obras em questão, fixando os 
parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e 
equipamentos, e constituirão parte integrante do contrato de obra e serviços. 
 

Entende-se por material ou equipamento equivalente ou similar aquele 
que exerce a mesma função construtiva e tenha a mesma característica do 
especificado. 
 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Recomendações gerais 

  A execução da obra só deverá ser iniciada após perfeita compreensão 
dos serviços a serem executados com a análise minuciosa de todos os 
projetos, memoriais e especificações, a obra será executada em preço global. 

  Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de 
primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. 
Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de 
boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

A necessidade de se fazer entender todo o objeto projetado para a 
construção poderá requerer novos detalhes ou croquis que serão elaborados 
pela Prefeitura Municipal. 

 Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e 
detrito que venham a se acumular no local. 

Competirá à CONTRATADA fornecer todo o material e ferramental, 
instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita 
execução dos serviços contratados. 
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Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de 
linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material 
equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para 
maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de 
qualidade. 

A mão-de-obra será especializada e adequada à execução dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO deverá sempre ter acesso ao trabalho durante a execução 
dos serviços, e deverá receber todas as facilidades razoáveis para determinar 
se os materiais e mão-de-obra empregados estão de acordo com os projetos e 
especificações. 

Todo o pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e 
experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem 
atribuídos. 

Qualquer funcionário da CONTRATADA, ou de qualquer 
SUBCONTRATADA, se esta última for permitida e autorizada pela 
FISCALIZAÇÃO, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada 
ou que seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por 
outros motivos, deverá ser afastado imediatamente do canteiro de serviços 
pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de serviços um “Diário de 
Obras”, onde será anotado todo o memorial de execução dos serviços. 

Quaisquer citações de marcas ou materiais são referenciais, podendo 
ser empregados similares, desde que aprovados previamente pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços deverão ser garantidos, pelo prazo de, no mínimo, 05 
(cinco) anos, conforme estabelecido pela Lei do Código Civil Brasileiro. 

Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o 
material ou equipamento a ser utilizado, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO. 

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente 
poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de 
qualquer procedimento técnico, ou normas neste memorial, nos projetos, ou em 
outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da 
obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os 
trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos 
resultados. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES  
 
 São serviços referentes à primeira etapa da obra, primordial para 
cumprir o objeto desta ampliação e reforma, conforme orçamento em anexo. 
 

1.1 –Placa de obra em chapa de aço galvanizada, onde contenha todos 
os dados relevantes da obra a ser executada, conforme padrão, 
medida e execução conforme planilha orçamentária. 
 

1.2 – Engenheiro Civil , Engenheiro Civil é o profissional responsável por 
planejar o desenvolvimento das atividades das obras. 
Um Engenheiro Civil avalia as condições da obra e sua execução, realizar 
medições para faturamento dos serviços. 
Está sob as responsabilidades de um Engenheiro Civil coordenar e fiscalizar 
equipes de execução das obras, terá carga horária de 1 hora diária. 
 
1.3 Tapume com compensado de madeira, compensado com dimensões de 

1,22x2,44cm para o perímetro da obra executada conforme projeto 
arquitetônico. 

 
1.4  Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem 

reaproveitamento, demolição de uma casa de moradia com todas suas 
benfeitorias e servidões, retirada de telhas e janelas sem reaproveitamento, 
entulhos gerados serão utilizados para aterro. 

 
1.5 Remoção de trama de madeira para cobertura, sem reaproveitamento. 

 
1.6 Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, sem 

reaproveitamento. 
 

1.7  Locação de obra, gabarito em madeira  de tábuas corridas e pontaletes a 
cada dois metros, para o esquadrejamento da obra. 

 
 1.8 O serviço de roçado e destocamento será executado de 

modo a não deixar raízes ou tocos de árvores que possam acarretar 
prejuízos aos trabalhos ou a obra. Estes serviços serão efetuados de 
forma manual e mecânica, conforme a necessidade. 
Toda a matéria vegetal resultante do roçado e destocamento bem como 

entulho de qualquer natureza será removido do canteiro de obras. 
 

 
2 Infraestrutura  
 

  Consideramos estrutura todos os elementos que envolvam concreto 
armado ou que cumpram função estrutural, neste caso viga baldrame, estacas 
e bloco de coroamento. 
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Estacas/ Bloco de coroamento/ Viga de fundação 
 

As fundações serão do tipo superficial, serão escavadas mecanicamente 
estacas com três metros de profundidade, concretada em concreto de 30 mpa, 
armada com ferro de bitola de 12.5mm, com 6 unidades, conforme projeto em 
anexo. 

Nas cabeças das estacas serão escavadas com retro um bloco de 
coroamento, com as dimensões .60x.60x.50cm, no interior será usado uma 
gaiola , com ferragem de 12.5mm, o bloco de coroamento será concretado em 
concreto de 30mpa, o nível do bloco de coroamento servira para o 
assentamento da viga baldrame. 

Armação das estacas assim como o bloco de coroamento , será 
executado com ferro 12.5mm , no bloco de coroamento, será executada uma 
gaiola , conforme detalhamento em projeto arquitetônico. 

As vigas baldrames serão executadas em dimensões .20 x .30cm 
armada com ferro 12.5 mm e concretada com concreto 30mpa, quantitativo em 
projeto arquitetônico. 

O aterramento será em argila, compactado com sapo, de forma que o 
contra piso, não sofra embaloamento. 

As vigas de fundações serão impermeabilizadas com emulsão asfáltica , 
aplicada com trincha, quantas de mão necessária for para cobrimento total. 

 
 
 

 Limpeza final da obra 
 
 O canteiro de obra deverá ser entregue , totalmente limpo , sem 

resíduos, sem entulhos ou descarte de madeiras de qualquer tipo. 
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