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DESCREVE E REGULAMENTA AS SOLICITAÇÕES  

 

 

 

Anexo I do Edital de Tomada de Preços 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO   

 

 

OBRA: REFORMA  DO PÓRTICO DE EMTRADA. 

ENDEREÇO: PARQUE DAS ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO - MG   

PROPRIETÁRIO: MITRA DIOCESANA DA CAMPANHA 

FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E PLANILHA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

LOURENÇO   

 

  O Presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos, definir 

materiais a utilizar e normatizar reforma do pórtico de entrada do local definido como Ermida e 

ainda a construção de passeio e rampa para PNE, ao acesso dos banheiros, neste mesmo local, no 

Parque das Águas – Centro – São Lourenço - MG. 

 Serão fornecidos pela Prefeitura todos os projetos executivos e planilha para execução da 

obra e demais que se fizerem necessários. 

 O recolhimento de ART junto ao CREA-MG para execução da obra será de competência 

da empresa vencedora, devendo uma das vias ser mantida na obra. 

 O Proprietário designará para acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e seus 

prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO. 

 A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem que 

isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e 

exclusivamente de competência da empresa vencedora. 

 Obriga-se ainda a empresa vencedora 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 pelo Construtor. 

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

julgar necessário, a qualquer tempo. Todas as comunicações e ordens de serviço, tanto do 

Construtor, quanto da FISCALIZAÇÃO, só serão levadas em consideração se contidas no 

“DIÁRIO DE OBRAS”. 

 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, devendo ser registrado no diário de obras. 

 A empresa vencedora obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou 

equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio, que 

atestem as mesmas características e mesmas especificações. 

 A firma vencedora 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 
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com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. Também 

deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo 

atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento. Os 

equipamentos somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar 

acidentes. 

 Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de propriedade da empresa 

vencedora, esta será obrigada a sublocá-lo imediatamente, visando não se observar atrasos na 

execução dos serviços. 

 A empresa vencedora se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção 

individual - "E.P.I.” - necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de 

conservação.  

 Deverá ainda ser previsto no canteiro de obras a colocação de extintores de incêndio em 

locais estratégicos, a cargo da empresa vencedora, visando maior segurança de todos no local. Com 

relação ao transporte vertical, é terminantemente proibido o transporte simultâneo de pessoas e 

cargas no mesmo equipamento. 

 Fica estabelecido ainda que a Prefeitura não possa ser responsabilizada por qualquer 

acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra. 

 As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro, 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 a empresa vencedora. Será obrigatória, 

também, a presença um mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiência comprovada, 

bem como profissionais para outras funções tais como vigilância, serviços de escritório, 

distribuição e guarda de ferramentas e outros mais necessários. 

 Também poderá a FISCALIZAÇÃO a seu critério exigir a substituição de qualquer 

profissional que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa. Serão empregados 

profissionais em número compatível com o bom andamento dos serviços, de comum acordo com a 

FISCALIZAÇÃO. A vigilância do canteiro de obras será de exclusiva competência da empresa 

vencedora, não cabendo a Prefeitura nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste 

sentido. 

 A empresa vencedora será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao início dos 

serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos. Incluímos neste item as despesas 

decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pela Municipalidade local. 

 Ao final dos serviços, caberá a empresa vencedora a obtenção do "Habite-se", emitido pela 

municipalidade local. Também deverão ser obtidos os certificados de aprovação de execução das 

instalações prediais junto às concessionárias locais, assim como providenciar as ligações 

definitivas destas instalações. 

 A empresa vencedora estará obrigada a providenciar o atendimento a todas as exigências 

formuladas pelos órgãos, no prazo suficiente para não se verificar atraso na entrega da obra. Após a 

obtenção de todas as declarações necessárias ao funcionamento da edificação, a mesma enviará os 

originais destas declarações a Prefeitura. Somente após este procedimento será possível dar a obra 

por encerrada. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

NORMAS: 
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Todos os materiais e sua aplicação ou instalação, devem obedecer ao prescrito pelas Normas 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas ) aplicáveis e o que preconiza a legislação 

sanitária vigente.  

 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS: 

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente 

na Engenharia, em estrita consonância com as NORMAS TÉCNICAS em vigor. 

A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não sendo 

aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior à especificada. Em caso de dúvida, a mencionada 

fiscalização poderá exigir ensaios ou demais comprovações necessárias. 

 DÚVIDAS: 

 No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar o engenheiro responsável desta 

municipalidade, devendo todas as dúvidas ser sanadas antes da apresentação das propostas. Em 

caso de haver discrepância entre os desenhos do projeto e as especificações, prevalecerão as 

informações das especificações. 

 Durante as obras, a Prefeitura manterá fiscalização de acompanhamento que será 

responsável por dirimir as dúvidas porventura surgidas, bem como dar ao executor as informações 

e detalhes na realização dos trabalhos. 

 

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 O conjunto de especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e fixar as 

características técnicas a serem observadas para a execução das obras de reforma do pórtico de 

entrada do local definido como Ermida e ainda a construção de passeio e rampa para PNE, ao 

acesso dos banheiros. Determinando que todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem 

obedecer ao disposto nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

aplicáveis. 

 No caso de dúvida, estas deverão ser levadas ao conhecimento da fiscalização para o 

devido esclarecimento. 

   

 01- INSTALAÇÕES INCIAIS, DEMOLIÇÕES, REVESTIMENTO E SERVIÇOS EM 

TERRA: 

 

A empresa vencedora deverá fornecer e instalar  placas de obra com área de 2,00 m2, com   

modelo definido por esta municipalidade. A empresa também deverá instalar às suas expensas as 

placas identificadoras da empresa e demais placas exigidas pela legislação. 

A empresa vencedora deverá implantar em torno dos locais onde os serviços estiverem 

sendo executados os elementos de sinalização e proteção atendendo as Normas Regulamentadoras 

– NR, relativas à engenharia de segurança e medicina do trabalho, às exigências de proteção contra 

incêndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes, 

sem prejuízo dos serviços em andamento. 

 

Norma: NBR-7678/1983 “Segurança na Execução de obras e serviços” 

 

Destaques: 

 O canteiro de obras apresentar-se-á arrumado, limpo e com passagens livres e 

desimpedidas. 
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 As vias de circulação e passagens serão mantidas livres de entulhos, sobras de 

material, materiais novos, equipamentos e ferramentas. 

 O entulho e quaisquer sobras de materiais serão regularmente removidos. Por 

ocasião da remoção serão tomados cuidados especiais de forma a evitar poeiras e 

riscos eventuais. 

 Não será permitido o acúmulo de entulho na via pública. 

 A queima de lixo é proibida, tanto no interior da construção como no canteiro de 

obra. 

           Na estrutura do pórtico de entrada, teremos total demolição do reboco existente com 

aplicação posterior de chapisco e emboço paulista, onde o chapisco será executado no traço 1:3 

(cimento e areia), espessura 0,5cm.  

Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados e aprumados, as 

superfícies de paredes e tetos serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes da 

aplicação do chapisco e esta camada, depois de concluída deverá apresentar uma espessura 

uniforme, sendo bastante áspera para facilitar a aderência do emboço a ser posteriormente aplicado. 

 O emboço somente poderá ser iniciado 24 horas após o chapisco e deverá ser constituído 

de uma camada de argamassa composta de cimento, cal e areia fina peneirada, desempenado e 

alisado com esponja de borracha, apresentando espessura máxima de 30 mm. 

 Nos locais onde o emboço esteja sujeito à ação do sol e dos ventos, deverá o mesmo ser 

protegido de forma que sua secagem se processe demasiadamente rápida. O emboço externo não 

poderá ser executado quando a superfície estiver sujeita a molhadura por chuvas e sem a adequada 

proteção. 

 Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, o emboço externo executado em 

uma jornada de trabalho, devera ter suas superfícies molhadas ao término do serviço com salpicos 

de brocha com água limpa.  

 Na rampa de acesso aos banheiros, serão executados serviços de nivelamento com material 

de desaterro manual, do tipo saibro, com apiloamento manual. 

      

02- PISO, SERRALHERIA, ALVENARIA E PAISAGISMO: 

      

            Serão executados lastros de brita, apiloado manualmente, com instalação de malha de aço ( 

CA-60), para posterior concretagem das rampas de acesso aos banheiros e PNE à Ermida. 

Acompanhando a rampa de acesso aos banheiros, teremos a instalação de corrimão duplo, nos dois 

lados do trecho inicial e após a instalação de corrimão simples, em um único lado até os banheiros.     

          Apoiando o ramal de esgoto sanitário existente, proveniente dos banheiros, teremos a 

construção de pilaretes de tijolos maciços na posição de duas vezes, apoiados sobre lastro de 

concreto magro, revestidos em emboço paulista e ainda o plantio de arbustos, “envelopando” o 

citado ramal e grama na “saia” da rampa de acesso aos banheiros.   

 

03- PINTURA, COBERTURA E LIMPEZA GERAL: 

. 

 Os serviços de pintura seguirão os quantitativos e locais de aplicação, definidos em 

planilhas e ainda as superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que se destina e de acordo com a cor especificada pela 

fiscalização da obra , só podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 
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 Deverá ser eliminada toda a poeira da superfície, tomando-se os cuidados especiais contra 

o levantamento de pó durante os trabalhos até a completa secagem da pintura. 

 Cada demão de tinta somente poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, observando-se o intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo 

especificações em contrário. 

 Devem ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em 

superfícies não destinadas a pintura, isolando-as com tiras de papel, fita crepe, plástico bolha, 

papelão, separação com tapumes, enceramento provisório para superfícies destinadas a 

enceramento posterior e pintura com preservador plástico que forme película para posterior 

remoção. Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver 

fresca, empregando-se removedor adequado. 

 As pinturas somente serão iniciadas após autorização da fiscalização e impreterivelmente 

executadas por profissionais comprovadamente capacitados e acabamento impecável. 

 As tintas devem vir em embalagem lacrada de fábrica, sendo terminantemente vedada a 

adição de qualquer produto estranho as mesmas, que possam vir a prejudicar o bom acabamento e 

durabilidade da pintura, assim como o percentual de diluição deve seguir rigorosamente o 

especificado pelo fabricante. 

           Antes da entrega da obra, a empresa vencedora fará os reparos de todos os defeitos e 

estragos na pintura, qualquer que seja a causa que tenha produzido, mesmo que esta reparação 

importe em renovação. 

          Os serviços de cobertura do pórtico de entrada, será executado com estrutura de 

engradamento em madeira de lei e telha cerâmica colonial, cortadas a serra, serrote ou esmeril, 

sendo que os furos para fixação das telhas na estrutura serão executados com broca, sendo vedada à 

perfuração com pregos, buris ou parafusos.  

 Será de responsabilidade da empresa vencedora a retirada de toda sobra de material e 

limpeza do local de trabalho. Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo 

cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção.  

 Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento 

e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo a empresa vencedora refazer ou 

recuperar os danos verificados. 

            O valor total da obra, com BDI 25% ( referência preço SETOP  Dezembro de 2015) é de R$ 

17.719,28 ( Dezessete mil, setecentos e dezenove reais e vinte e oito centavos ). 

       Nos preços apresentados estão inclusos todos os custos necessários à execução da obra, 

inclusive leis sociais, transporte, alimentação, mão de obra e materiais ou quaisquer despesas 

indiretas. 

          Na composição dos custos unitários observaram-se os projetos, memorial descritivo e edital 

desta tomada de preços. 
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