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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBJETO: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO JOSÉ 

FRANCISCO NATALI. 

 

LOCAL: AVENIDA DR. JOSÉ DE MOURA RESENDE Nº473O - VERA CRUZ 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Fiscalização e Contratada 

A fiscalização da obra será executada por Responsável Técnico, 
pertencente ao quadro de funcionários do Município de Caçapava, doravante 
denominada CONTRATANTE. O Responsável Técnico designado pela CONTRATANTE 
para fiscalizar a execução das obras e serviços, doravante será denominado de 
FISCALIZAÇÃO e deverá estar devidamente habilitado e acompanhado da respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica 
– RRT. 

As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada 
qualificação técnica para execução de tais serviços, doravante denominada 
CONTRATADA, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, 
acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/SP ou 
Registro de Responsabilidade Técnica do CAU/SP. 

 

Direitos e Autoridade da Fiscalização 
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A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que 
sejam adotadas pela CONTRATADA providências suplementares necessárias à 
segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. 

 

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios 
amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar 
conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros. 

 

Descrição da Obra 

Trata-se da REFORMA PARCIAL DA COBERTURA DO CENTRO CULTURAL no 

Município de Caçapava – SP. A obra será executada de acordo com os projetos 

aprovados pelo Município e deverá ser em conformidade com as normas e legislação 

vigentes. 

 

Diário de Obra 

Deverá ser fornecido pela CONTRATADA, um Diário de Obra, com três vias, 
o qual deverá ser mantido no escritório da obra, desde a data de início dos serviços até 
a entrega final. Será o documento hábil para comprovação, registro e avaliação de 
todos os fatos e assuntos relacionados à execução da obra, onde tanto a CONTRATADA 
quanto a FISCALIZAÇÃO deverão lançar e anotar tudo o que julgarem conveniente para 
a comprovação real do andamento das obras e execução dos termos da CONTRATADA, 
sendo visadas diariamente por representantes credenciados de ambas as partes. Nele 
deverão ser feitas pela FISCALIZAÇÃO, anotações comunicações e reclamações à 
CONTRATADA, a fim de que esta não possa em qualquer tempo ou ocasião, alegar 
ignorância ou justificar erros e/ou atrasos nos serviços sob sua responsabilidade. 

 

Caberá à CONTRATADA em todas as anotações, comunicações ou 
reclamações da FISCALIZAÇÃO, dar ciência no diário de obra. 

 

Documentação de Obra 

A CONTRATADA deverá manter na obra cópias dos seguintes documentos: 
Projeto da obra, memoriais, planilha orçamentária, cronograma Físico Financeiro, ART 
do responsável técnico pela execução, contrato de prestação de serviços firmado pela 
Prefeitura de Caçapava (podem ser suprimidos informações que julgarem 
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confidenciais) e demais documentos complementares a execução dos serviços. 

Esses documentos deverão ser de fácil acesso aos executores da obra. 

 

Mão-de-obra 

 

Caberá a CONTRATADA manter, no canteiro de serviços, mão-de-obra em 
número e qualificações compatíveis com a natureza da obra e com seu cronograma, de 
modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos 
contratuais. 

 

Durante a execução da obra, até sua aceitação final pela FISCALIZAÇÃO, a 
CONTRATADA deverá manter no local onde os serviços estiverem sendo desenvolvidos 
e em período integral, um mestre-de-obras habilitado para tal, com conhecimento e 
experiência suficiente para comandar as equipes de obra e atender às solicitações da 
FISCALIZAÇÃO. 

 

 

Deverá também designar um engenheiro habilitado para suportar 
tecnicamente as demandas exigidas pelo projeto, por esse memorial e demais 
documentos que compõe esse processo, ficando responsável pelos materiais, 
procedimentos e técnicas empregadas no desenvolvimento dos serviços. Deverá fazer 
e registrar no diário de obras as visitas e ações tomadas. 

 

Vigia e Responsabilidade 

A CONTRATADA, durante a execução da obra, ficará responsável por todos 
os materiais equipamentos e instalações contidos no canteiro de obras. 

 

A obra ficará sob responsabilidade da CONTRATADA enquanto não tiver 
sido considerada aceita pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

 

Higiene e Segurança 
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A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas 
de segurança e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção 
individual, tais como: botas, luvas, óculos de proteção, capacetes, capas de chuva e 
demais equipamentos, a todos os operários, mestres, especialistas, engenheiros, 
fiscais e outros. 

 

Deverá providenciar a correta manutenção e instalação dos extintores de 
incêndio mantendo-os em locais de fácil acesso; manutenção de estojo de primeiros 
socorros ou outros equipamentos julgados necessários. 

 

A CONTRATADA deverá manter o canteiro em condições de higiene que 
evitem a proliferação de doenças. As instalações sanitárias deverão ser lavadas e 
desinfetadas diariamente e o alojamento, quando este existir, serão varridos e limpos 
diariamente. 

 

Todo material descartado pela CONTRATADA deverá ter seu destino 
respeitando o Meio Ambiente, e as legislações municipal, estadual e federal, ficando 
por sua inteira e única responsabilidade o destino dado. 

 

A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar a documentação de 
destinação dos resíduos da obra. 

 

 

Equipamentos e Materiais 

Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os 
materiais e equipamentos necessários a execução de cada uma das etapas, de modo a 
garantir o andamento contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos 
prazos contratuais. 

 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira 
linha de fabricação de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as 
especificações da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e dos memoriais 
específicos. 
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Execução 

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, antes do início da 
obra, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente à responsabilidade pela 
execução da obra. 

 

A execução da obra deverá ser de acordo com o disposto neste Memorial 
Descritivo, no Edital de Licitação, no Contrato, nos projetos e demais memoriais 
específicos. 

 

Ficará a critério de a FISCALIZAÇÃO impugnar, mandar demolir ou 
substituir serviços e equipamentos executados ou instalados em desacordo com os 
projetos, com as especificações, em não conformidade com as boas práticas 
construtivas. As despesas decorrentes dessas demolições, ou substituições e do 
refazimento dos serviços correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

 

A CONTRATADA deverá efetuar limpeza periódica da obra e do canteiro 
de serviços, obrigando-se a mantê-los em perfeita ordem durante as etapas de 
execução, e se em local público de circulação de pessoas, sinalizar e manter as áreas 
de risco isoladas e tampadas após intervenções, eliminando qualquer risco aos 
transeuntes. 

 

Garantias 

A CONTRATADA deverá oferecer garantia por escrito, pelo prazo mínimo 
de cinco anos, sobre os serviços executados, materiais utilizados e equipamentos 
instalados. Este prazo será contado a partir da data de entrega da obra pela 
CONTRATADA e do necessário recebimento e aceite dos mesmos pela CONTRATANTE. 

 

A CONTRATADA se obriga, dentro dos prazos estabelecidos, a substituir ou 
refazer, sem ônus à CONTRATANTE, as partes que apresentarem defeitos ou vícios de 
execução, desde que não sejam oriundos de mau uso. 
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Projetos 

A elaboração dos projetos executivos e complementares que se fizerem 
necessários, contendo todos os detalhes necessários à perfeita compreensão e 
execução da obra, ficará a cargo da CONTRATADA. 

 

Os projetos executados pela CONTRATADA deverão ser entregues à 
CONTRATANTE sendo: duas vias na forma impressa em tamanho máximo A-1 e uma 
via em modo digital na extensão DWG. 

 

Deverão ser apresentadas as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART 
ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT dos profissionais responsáveis pelos 
projetos arquitetônicos executivos, de instalações elétricas, estrutural e de outros 
profissionais envolvidos no trabalho. 

 

Ao final da obra, antes de sua entrega, a CONTRATADA deverá entregar a 
CONTRATANTE os projetos "as built", em uma via digital na extensão DWG e uma via 
impressa em tamanho máximo A-1 de todos os projetos utilizados na execução da obra 
e que deverá conter o cadastramento exato e fidedigno de todos os elementos 
implantados na construção. 

 

A CONTRATANTE terá a propriedade dos projetos, podendo utilizá-los em outros 
locais, quando julgar necessário. 

 

1- SERVIÇOS PRELIMINARES. 
 

1.1 - TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 
 
O fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de obra necessária para 

execução de fechamento provisório de vãos com chapa de madeira compensada resinada de 
10 mm e sarrafo de Erismauncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea 
spp (conhecida como Cambará). Remunera também material, mão de obra necessária para a 
pintura em látex na face externa e a desmontagem do fechamento e remoção do material. 
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1.2 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. 
 

O fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para 
instalação de placa para identificação da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 
ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de 
madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Pontaletes de 
Erismauncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qual e a spp (conhecida 
como Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores. 

 

2 - COBERTURA – REMOÇÃO. 
 

2.1 – RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - 
LARGURA ÚTIL= 90 CM. 

 
Este item prevê a retirada de telhas do tipo especificado amianto que será necessário para 
a troca da calha e rufos e ainda a recolocação após a troca com todos os matérias 
necessária. 

 
2.2 – TRANSPORTE E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDO EM ATERRO, 
TIPO TELHAS CIMENTO AMIANTO. 
 

Este item prevê o carregamento e transporte das telhas cimento amianto em aterro 
licenciado e apto a receber os resíduos com essas características. 

 
2.3 -- ANDAIMES METÁLICOS – FORNECIMENTO. 
 
 O fornecimento de todas as peças e acessórios, tirantes, encunhamentos, 
contraventamentos, ancoragens, estaiamentos e bases necessárias; e a elaboração do 
projeto executivo. Atendendo todas as normas de segurança. 

 
2.4 -- ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM. 
 
O item consiste equipamentos necessários para o transporte interno, o manuseio, a 

montagem e a desmontagem de andaimes. 

2.5 – REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBAS METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA. 
 

Todo entulho resultante deste serviço será transportado com segurança na caçamba e 

descartado em local apropriado. 

 

2.6 -- ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA. 
 
As estruturas metálicas deverão ser cuidadosamente limpas com escova de aço ou 
equipamento adequado, eliminando-se toda a ferrugem ou sujeira existente depois 
fazer a limpeza com querosene. As peças estando secas deverão ser aplicadas 2 
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(duas) demãos de esmalte a base de água obedecendo o intervalo de 24 (vinte e 
quatro) horas  no mínimo, entre as demãos. 

 
3 - COBERTURA – TELHAS DE FIBROCIMENTO. 
 

3.1 -- TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADA DE FIBRO CIMENTO E=6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE ¼ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°. 
 
Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m. Esse insumo pode ser 
substituído por telhas de fibrocimento onduladas com comprimentos diferentes (1,22m; 
1,53m; 1,83m; 2,13m), desde que o insumo esteja em m²; Parafuso galvanizado de 
rosca soberba 5/16" X 250mm, para fixação em madeira. Esse insumo pode ser 
substituído por gancho chato em ferro galvanizado, comprimento 110mm, seção 1/8” x 
1/2” (3mm x 12mm). No caso das telhas serem fixadas em perfis metálicos, deverá ser 
utilizado o gancho com rosca Ø 8mm; 
Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC cônica; 
Considerou-se inclinação do telhado de 10%; Considerou-se recobrimento lateral de ¼ 
de onda para cálculo de consumo de materiais; Execução: Na execução dos serviços 
os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos 
de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou 
ganchos vinculados à estrutura; Os montadores deverão caminhar sobre tábuas 
apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 
escorregamento; Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 
conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de 
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, 
de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao 
recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; A colocação deve ser 
feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical 
(faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas 
opostas montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a 
barlavento recobrem telhas a sotavento); Realizar o corte diagonal dos cantos das 
telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilização 
de disco diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o recobrimento lateral 
das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 
20cm etc); Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm 
da extremidade livre da telha; Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no 
projeto da cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas 
posições previstas no projeto e/ou de acordo com prescrição do fabricante das telhas. 
Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser dado aperto excessivo, 
que venha a fissurar a peça em fibrocimento; Telhas e peças complementares com 
fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva 
normalização não devem ser utilizadas. Informações Complementares: O insumo telha 
de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m (sem amianto), código SINAPI 7194, 
pode ser substituído por um dos seguintes insumos, mantendo os mesmos 
coeficientes da composição: telha de fibrocimento ondulada e = 8 mm, de 3,66 x 1,10 
m (sem amianto), código SINAPI 7198; telha de fibrocimento ondulada e = 4 mm, de 
2,44 x 0,50 m (sem amianto), código SINAPI 7213. 
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3.2 – CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019. 

 
Idem o item 3.1. 

 

4 – RETIRADA -- TELHA CERAMICA/MADEIRA. 
 

4.1 - RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO – RIPAS 
 

Consiste na retirada da peça do madeiramento do telhado especificada no caso ripa , 
inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável. 
 
 

4.2 - RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA 
 
Este item consiste na retirada de telhas do tipo especificado no caso Francesa, bem como  
a limpeza, seleção, empilhamento e guarda do material reaproveitável  
 

4.3 – RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM 

GERAL 

 
A retirada de cumeeiras ou espigões de materiais em geral, inclusive a limpeza, 
seleção, empilhamento e guarda do material reaproveitável. 
 

5 – COBERTURA-- TELHA CERAMICA/MADEIRA. 
 

5.1 -- MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM 
 

O serviço será pago por m (metro linear) de madeiras utilizadas, considerando-se as 
dimensões das peças instaladas, não se descontando eventuais vazios resultantes de 
recorte, furação ou escariação. 
O custo unitário remunera o fornecimento e instalação de peças especiais de peroba 

para madeiramento de telhado, inclusive eventuais serviços de recorte, furação ou 

escariação, bem como os pregos necessários à sua fixação. 

 
5.2 -- TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
 

Consiste no fornecimento e instalação de telha de cerâmica, não esmaltada, tipo 

romana, francesa, comprimento de *41* cm, rendimento de *16* telhas/m2. 

 
5.3 -- TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA, LARGURA ATÉ 20 CM 

Será medido por comprimento de testeira executada (m). 
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O fornecimento de tábua aparelhada em Cupiúba (Goupia glabra), ou Maçaranduba 
(Manilkaraspp), conhecida também como Paraju, de 20 cm; materiais acessórios e a 
mão-de-obra necessária para a execução da testeira. 
 

6 -- COBERTURA—CALHAS, RUFO E CONDUTORES 
 

6.1 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM 

 

O fornecimento e colocação da rufo domaterial especificado, inclusive as perdas de 

recobrimento, bem como os respectivos acessórios de fixação e de vedação. 

 

6.2- RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BARRA CHATA/ JUNÇÃO/ ADAPTADOR COM 

REAPROVEITAMENTO. 

As barras chatas e conexões do sistema de proteção de descargas atmosférica deverão 
ser retiradas para instalação das telhas e depois serem instaladas conforme estavam 
fixadas. 

 

 

 
Caçapava, 03 de novembro de 2021. 

 

___________________________________ 

ENG° ELIEZER GENTIL COSTA 
CREA 0682399013 
ART: xxxxxxxxxx 

 


