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1 OBJETIVO 

O presente memorial descritivo define os procedimentos, serviços a serem executados e os 

materiais a serem empregados de acordo com os Projetos em anexo, destinados à reforma da 

ESCOLA DA VICINAL 16, que consta de uma área de 400,00m² (Quatrocentos  metros quadrados ), 

localizada nas dependências da zona rural da vicinal da 16, na cidade de Brasil Novo - PA. 

2 Responsabilidades. 

Fica reservada a CONTRATANTE, representada pelo responsável técnico do Departamento 

de Obras designado, a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso 

neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos, e 

que não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou 

os projetos ou outros elementos fornecidos. 

Na existência de serviços não descritos, a empresa CONTRATADA somente poderá executá-

los após aprovação prévia do autor do projeto. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou 

normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não 

exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os 

trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem 

como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, 

desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do 

contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o 

que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes 

ou outros documentos anexos ao processo licitatório. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO 

em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que 

concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade à 

lei. 

OBS: 
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1) No caso de discrepâncias ou falta de especificações de marcas e modelos de 

materiais, equipamentos, serviços, acabamentos, etc., deverá sempre ser observado que estes 

itens deverão ser de qualidade extra 

  

 

definido no item materiais/equipamentos, e que as escolhas deverão sempre serem 

aprovadas antecipadamente pelo Departamento de Obras do município. 

2) Marcas e ou modelos não contemplados neste memorial, poderão estar definidas nos 

projetos específicos, sempre prevalecendo à aprovação antecipada pelo Departamento de obras 

do município. 

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os serviços, objeto dos documentos 

contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item 

necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado, comprometendo-se a promover 

e efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem julgadas necessárias, 

para o término das obras e dos serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto com o autor 

do projeto. 

Qualquer tipo de complementação estrutural, arquitetônica ou paisagística de alteração, 

enchimento, regularização ou revestimento deverá ser previamente apresentado ao responsável 

técnico e autor do projeto, para aprovações. 

Quaisquer divergências e dúvidas deverão resolvidas previamente, antes do início das obras. 
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3  Materiais e Equipamentos. 

Todos os materiais e equipamentos deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, 

entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha 

do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazendo as especificações da ABNT, do 

INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos 

especificados em cada projeto, nos memoriais ou nas especificações gerais. 

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham saído 

de linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverão ser substituídos pelo modelo novo, desde 

que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos 

projetos, especificações e contrato. 

Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, 

cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Fica vedado a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados, usados ou 

danificados, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim 

como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las 

em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

4 Segurança do Trabalho. 

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto à movimentação de 

veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes. 

Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas pelo pessoal da 

obra, ainda o uso de EPI (equipamentos de segurança), como botas, capacetes, cintos de 

segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do 

Trabalho. 
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 Durante toda a obra os funcionários deverão sempre utilizar os EPI’s necessários, conforme 

sua função e atividade exercida, assim como de acordo com o trabalho a ser executado. 

Toda sinalização preventiva deverá ser realizada, evitando-se os riscos de acidentes com 

pessoas, materiais e veículos. 

A CONTRATADA deve apresentar, antes do início dos serviços: PPRA (Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional). 

 

5  Descrição dos Serviços 

 MOBILIZAÇÃO 

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 

 SERVIÇOS FINAIS 

 DESMOBILIZAÇÃO 

6 Considerações Finais 

Todos os serviços executados na obra, bem como materiais empregados deverão ser de 

boa qualidade e de acordo com as normas vigentes. Deverão ser previamente retirados todos 

os detritos e restos de materiais de todas as partes da obra e de seus complementos. A obra 

deve ser entregue totalmente limpa. 
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1 OBJETIVO 

O presente memorial descritivo define os procedimentos, serviços a serem executados e os 

materiais a serem empregados de acordo com os Projetos em anexo, destinados à reforma da 

ESCOLA DA VICINAL 20, que consta de uma área de 380,00m² (trezentos e oitenta  metros 

quadrados ), localizada nas dependências da zona rural da vicinal da 20, na cidade de Brasil Novo - 

PA. 

2 Responsabilidades. 

Fica reservada a CONTRATANTE, representada pelo responsável técnico do Departamento 

de Obras designado, a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso 

neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos, e 

que não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou 

os projetos ou outros elementos fornecidos. 

Na existência de serviços não descritos, a empresa CONTRATADA somente poderá executá-

los após aprovação prévia do autor do projeto. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou 

normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não 

exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os 

trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem 

como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, 

desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do 

contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o 

que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes 

ou outros documentos anexos ao processo licitatório. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO 

em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que 

concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade à 

lei. 

OBS: 
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1) No caso de discrepâncias ou falta de especificações de marcas e modelos de 

materiais, equipamentos, serviços, acabamentos, etc., deverá sempre ser observado que estes 

itens deverão ser de qualidade extra definido no item materiais/equipamentos, e que as escolhas 

deverão sempre serem aprovadas antecipadamente pelo Departamento de Obras do município. 

2) Marcas e ou modelos não contemplados neste memorial, poderão estar definidas nos 

projetos específicos, sempre prevalecendo à aprovação antecipada pelo Departamento de obras 

do município. 

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os serviços, objeto dos documentos 

contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item 

necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado, comprometendo-se a promover 

e efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem julgadas necessárias, 

para o término das obras e dos serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto com o autor 

do projeto. 

Qualquer tipo de complementação estrutural, arquitetônica ou paisagística de alteração, 

enchimento, regularização ou revestimento deverá ser previamente apresentado ao responsável 

técnico e autor do projeto, para aprovações. 

Quaisquer divergências e dúvidas deverão resolvidas previamente, antes do início das obras. 
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3  Materiais e Equipamentos. 

Todos os materiais e equipamentos deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, 

entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha 

do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazendo as especificações da ABNT, do 

INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos 

especificados em cada projeto, nos memoriais ou nas especificações gerais. 

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham saído 

de linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverão ser substituídos pelo modelo novo, desde 

que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos 

projetos, especificações e contrato. 

Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, 

cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Fica vedado a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados, usados ou 

danificados, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim 

como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las 

em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

4 Segurança do Trabalho. 

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto à movimentação de 

veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes. 

Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas pelo pessoal da 

obra, ainda o uso de EPI (equipamentos de segurança), como botas, capacetes, cintos de 

segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do 

Trabalho. 
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 Durante toda a obra os funcionários deverão sempre utilizar os EPI’s necessários, conforme 

sua função e atividade exercida, assim como de acordo com o trabalho a ser executado. 

Toda sinalização preventiva deverá ser realizada, evitando-se os riscos de acidentes com 

pessoas, materiais e veículos. 

A CONTRATADA deve apresentar, antes do início dos serviços: PPRA (Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional). 

 

5  Descrição dos Serviços 

✓ SERVIÇOS PRELIMINARES 

✓ SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 

✓ SERVIÇOS FINAIS 

6 Considerações Finais 

Todos os serviços executados na obra, bem como materiais empregados deverão ser de 

boa qualidade e de acordo com as normas vigentes. Deverão ser previamente retirados todos 

os detritos e restos de materiais de todas as partes da obra e de seus complementos. A obra 

deve ser entregue totalmente limpa. 
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