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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao 

projeto de construção de um gavetário no cemitério municipal de Água Doce – SC. 

 

2. GENERALIDADES 

 

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas:  

 Da AMMOC, responsável pelo projeto;  

 Da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução; 

 Do órgão concedente dos recursos (Convênio). 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo 

que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas 

especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico 

pelo projeto. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os 

mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa 

técnica. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas 

determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de 

construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre 

organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua 

entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da 

mesma. 

É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Diário de 

obras, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os 

cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços. 

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. 

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes 

de começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos. 

No caso da empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta 

especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização 
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e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do projeto, com 

materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.  

 

3. SERVIÇOS INICIAIS 

 

3.1 DOCUMENTAÇÃO 

 

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o 

órgão contratante: 

 

a) ART de execução; 

b) Alvará de construção; 

c) CEI da Previdência Social; 

d) Livro de registro dos funcionários; 

e) Programas de Segurança do Trabalho; 

f) Diário de obra de acordo com o Tribunal de Contas. 

 

3.2 PLACA DE OBRA 

 

As placas deverão ser no padrão fornecido pelo Convênio e AMMOC. 

 

3.3 LIMPEZA DO TERRENO 

 

O terreno será entregue terraplenado pela Prefeitura Municipal. A empresa fica 

responsável pela limpeza do terreno, portanto, compreenderão os serviços de capina, roçada, 

destocamento, queima e remoção de modo a deixar o terreno livre de raízes, tocos de árvores 

ou vegetação em geral, de maneira que não venha a prejudicar os trabalhos ou a própria obra.  

 

3.4 LOCAÇÃO DE OBRA 

 

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos de 

urbanização e arquitetura.  
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3.5 GALPÃO DE OBRA 

 

A empreiteira deverá manter um pequeno galpão (15,00 m²) para proteger os materiais 

das intempéries e da ação de vândalos. O ideal seria que houvesse, também, uma área 

coberta para dobrar ferros e executar as fôrmas. 

 

3.6 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

 A empreiteira será responsável pelas instalações de forma a garantir o fornecimento de 

água e energia elétrica, e, portanto, deverão seguir as orientações que constam dos itens 

específicos deste memorial. 

 

4. FUNDAÇÕES 

 

A fundação será do tipo radier executadas de acordo com as normas pertinentes. O 

radier será concretado sobre um lastro de concreto magro conforme mostra projeto anexo. 

A armadura do radier deverá ser dimensionada pela empresa vencedora do processo 

licitatório. O projeto estrutural poderá ser solicitado pelo fiscal da obra. 

Deverá ser tomado cuidado de executar o radier e baldrames com a inclinação 

adequada conforme projeto em anexo. 

 

4.1 ATERROS E REATERROS 

 

Os aterros, quando necessários, serão executados com material de boa qualidade, 

isentos de detritos vegetais e em camadas, não superiores a 20cm, compactadas 

energicamente. 

 

5. ESTRUTURA DE PRÉ-MOLDADA 

 

Depois da base feita serão fixadas e montadas as peças pré-moldadas, colocadas 

seguindo a ordem adequada de dentro para fora. 

As laterais devem ser com face moldurada de forma que o letreiro fique legível. As 

peças devem ser fixadas adequadamente conforme a montagem é executada. 
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A correta vedação das peças é fundamental para o bom funcionamento da obra. Para 

isso deverá ser utilizada argamassa pré-fabricada com resistência mínima ACII. 

O fundo das gavetas deverão ser côncavos para isso utilizar argamassa 3/1. 

Após concluída toda a montagem as gavetas devem ser pinceladas com uma nata de 

cimento com aditivo impermeabilizante para vedar qualquer fissura e garantir a 

impermeabilidade do sistema. 

Em meio a cada uma das fileiras deverá ser executado um piso com caimento 

adequado. 

Com o ultimo andar montado deverão ser considerada a instalação de marquises 

conforme projeto. 

Após todo o serviço pronto deverá ser instalado o acabamento em tampas de granito 

instaladas corretamente garantindo fixação segura. 

 

6. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/ VENTILAÇÃO 

 

As instalações sanitárias devem ser executadas seguindo o projeto em anexo e deverá 

ser toda coberta, ficando aparente apenas a saída. No entanto este tudo deverá ser vedado 

com argamassa. 

Lembrando que a tubulação deverá: 

 Permitir rápido escoamento dos despejos e fáceis desobstruções; 

 Vedar a passagem de gases e pequenos animais das canalizações; 

 Não permitir vazamentos, escapamentos de gases e formação de depósitos no 

interior das canalizações; 

 Impedir a contaminação e poluição da água potável; 

 Absorver os esforços provocados pelas variações térmicas a que estão submetidas 

às canalizações visando não provocar ruídos excessivos. 

 
7. LIMPEZA 

 

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra e externamente deverá 

ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Já foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforçar alguns itens: 

 É sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar 

conhecimento da extensão dos serviços. 

 Sugestões de alterações devem ser feitas ao autor do projeto e à fiscalização, 

obtendo deles a autorização para o pretendido, sob pena de ser exigido o serviço 

como inicialmente previsto, sem que nenhum ônus seja debitado ao Contratante. 

 O diário de obra deverá ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de 

planejamento da prefeitura de Água Doce. Deverá ser mantido na obra e preenchido 

diariamente. 


