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1. INTRODUÇÃO 

Trata-se do projeto de para construção Da orla do caiçaua, localizada no bairro do Caiçaua, 

município de Santa Bárbara do Pará 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a construção da orla, 

auxiliando assim a compreensão do projeto  como um todo.  Todo material empregado na obra deve 

ser de qualidade indiscutível e satisfazer todas as especificações dispostas em projeto e seus  anexos. 

Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, 

devendo ainda satisfazer rigorosamente às  Normas Técnicas Brasileiras e a legislação vigente. 

         

Com enfoque na revitalização do seu entorno, propondo novos edifícios de apoio, com uma estrutura 

mais moderna, visando o perfeito funcionamento do objeto em questão. A nova Orla trará um novo 

“fôlego” para a região onde esta localizada e sua vizinhança e acrescentará um ponto turístico 

importante para nossa cidade. O complexo possui área total de 2.240,84 m², contendo 4 quiosques de 

5,63 m² ; 2 banheiros de 9,82 m²  ; Arena de areia de 168,65 m² e 9 vagas de estacionamento, sendo 5 

destinada para motos.  

 

 

                                                         

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade, estabelecer diretrizes e fixar características 

técnico-construtivas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas, e na execução das obras e 

serviços objeto, além de estabelecer os principais tópicos deste projeto, em detalhes eventualmente não 

assinalados, que devem ser executados de acordo com o padrão da obra em questão. 

No caso de dúvidas relativas ao Projeto, os proponentes deverão dirigir-se à FISCALIZAÇÃO DA 

CONTRATANTE (Prefeitura Municipal), onde as mesmas serão esclarecidas. 

A CONTRATADA deverá indicar um engenheiro civil ou arquiteto responsável, ou ainda, 

profissional devidamente habilitado para responsabilizar-se pelos serviços objeto da presente licitação, 

conforme Resolução nº 218 de 29/06/73 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
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Agronomia, o qual apresentará Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que deverá estar presente no 

local da prestação de serviços, sempre que necessário, bem como a critério da CONTRATANTE. 

Os materiais a serem empregados na execução do serviço estarão inclusos no preço do contrato, isto 

porque o custo dos materiais está efetivamente incluído, não sendo mera consideração por parte da 

CONTRATANTE. 

No transcorrer da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá, à suas expensas, remover as 

sobras dos materiais inúteis para um local apropriado, escolhido pela fiscalização da contratante, deixando as 

áreas de serviço, diariamente, devidamente limpas e em ordem. Os materiais úteis e não aproveitados, 

deverão ser entregues à fiscalização. A CONTRATADA procederá a remoção de todo o equipamento que lhe 

pertencer, e deixará o local completamente limpo e desimpedido. 

Ao término da obra, a CONTRATADA será responsável pela limpeza final. 

Todos os materiais e suas aplicações devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT para cada 

caso e ao projeto em particular, cabendo ainda certificações pelo INMETRO, ou seja, poderá ser solicitado à 

CONTRATADA a apresentação de certificado de conformidade técnica dos materiais empregados à luz das 

normas vigentes. 

 

3. SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

A CONTRATADA fornecerá todos os materiais, matérias-primas, insumos, equipamentos, mão de 

obra e todas as ferramentas necessárias à execução dos trabalhos. Os serviços serão executados por operários 

especializados e deverão ser empregadas somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho. 

A CONTRATADA indicará o Responsável pela execução do objeto desta licitação, bem como seu 

Mestre de Obras, os quais se responsabilizarão pelo fiel cumprimento das especificações e condições neste 

elencado. 

A não ser quando especificados em contrário, os materiais serão de primeira qualidade. A expressão 

“de primeira qualidade” tem nas presentes especificações, o sentido que lhe é dado no comércio; indica, 

quando existem diferentes gerações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior. 

É vedado o uso de material diferente do especificado, usado, danificado ou improvisado, em substituição ao 

tecnicamente indicado, assim como não será tolerada a adaptação de peças, seja por corte ou outro processo, 

de modo a usá-las em substituição à peça recomendada e de dimensões adequadas. 

Quando houver material ou materiais especificados que, comprovadamente, não possam ser 

encontrados no mercado ou não sejam mais fabricados, poderão ser substituídos mediante autorização 

expressa da fiscalização da contratante. 
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O estudo e aprovação dos pedidos de substituição, só poderão ser efetuados quando cumpridas as 

seguintes exigências: 

 Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a contratante; 

 Apresentação de provas, pelo interessado, de equivalência técnica do produto proposto ao 

especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo do exame comparativo dos 

materiais, efetuados pelo laboratório tecnológico às custas da CONTRATADA, a ser definido 

pela fiscalização da contratante. 

 No caso de impossibilidade absoluta de atender às especificações (o material especificado não 

sendo mais fabricado, etc.) ficará dispensada a exigência do item de apresentação de provas, 

devendo o material em substituição ser previamente aprovado pela fiscalização da contratante que 

expedirá um “Termo de Substituição de Material”; 

 Caso seja empregado material de preço inferior ao constante do orçamento oferecido pela 

CONTRATADA, a diferença será abatida do primeiro pagamento que lhe for efetuado, ou da 

caução, se for o caso, efetivado através de Termo de Aditamento Contratual. 

Qualquer serviço executado de baixo padrão com materiais de fornecedores não especificados, ou em 

desacordo com o projeto, poderá ser refeito por solicitação da fiscalização da CONTRATANTE, sem ônus, 

ou prejuízo no prazo de entrega. 

O presente projeto poderá ser modificado e/ou acrescido, nos termos da legislação vigente, a qualquer 

tempo, a critério da CONTRATANTE, que fixará as implicações e acertos decorrentes, visando a boa 

continuidade da obra. 

A fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso, em qualquer tempo, ao local onde os trabalhos 

estejam sendo preparados ou executados para a inspeção dos mesmos. Deverão ser fornecidos os meios para 

tal inspeção, incluindo ensaios e outras informações, quando necessárias, a respeito de qualquer material 

empregado. 

O transporte horizontal e vertical dos materiais e equipamentos até o local de instalação e uso será de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, sendo que antes do início 

dos trabalhos, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a fiscalização da CONTRATANTE, para 

apresentar o seu plano de trabalho. 

A CONTRATADA deverá antes da execução, verificar as possíveis interferências com as redes locais 

(elétrica, telefonia, lógica e hidráulica), ficando sob sua responsabilidade, as eventuais alterações que o 

projeto possa sofrer, tendo como base as informações fornecidas pela CONTRATANTE. Se porventura, 
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dificuldades imprevisíveis aparecerem no transcorrer dos serviços, estas serão objeto de estudo da 

fiscalização da CONTRATANTE para eventual aditamento. 

A empresa CONTRATADA deverá atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras da 

Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, com especial atenção às seguintes normas: NR 4 (Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho), NR 5 (CIPA), NR6 (EPI), NR7 (Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional), NR9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), NR 11 

(Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais), NR 18, especialmente, 18.18 (serviços 

em telhados), 18.23 (equipamentos de proteção individual), 18.28 ( treinamento). 

O prazo máximo para execução dos serviços será de 03 (três) meses corridos. 

 

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO 

BARRACÃO DE MADEIRA Será construído um almoxarifado de 3,00 x 2,00m no canteiro de 

obra em madeira branca e madeira forte, incluindo prateleiras e tendo cobertura em telha fibrotex. Este 

local deve ter todas as instalações necessárias tais como: elétrica e hidrossanitária (se necessário). É um 

local destinado à guarda de material e seu controle e distribuição para a obra. É geralmente uma 

construção provisória tipo barracão, onde são abrigados os materiais que não devam ficar expostos ao 

tempo, tais como o cimento, gesso, condutores elétricos, ferragens, tintas, portas, janelas, grades etc. 

 

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 

Para execução das paredes será usado tijolos cerâmicos , de primeira qualidade, bem cozidos, 

leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme. Deve-se começar a execução das paredes pelos 

cantos, se assentado os blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada 

devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e “vedalit” e 

revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. O encontro da alvenaria com as vigas 

superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos cerâmicos maciços levemente inclinados, ou com 

argamassa expansiva, somente uma semana após a execução da alvenaria. 

 

CHAPISCO 

 As paredes receberão chapisco como revestimento primário antes da aplicação revestimento 

cerâmico, serão aplicados em todas as paredes, com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 e 

convenientemente curados e com as seguintes características: Cimento com fabricação recente; Areia 
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sendo isenta de torrão de argila, gravetos, mica, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, etc. Água deverá 

ser limpa, isenta de óleos, ácidos, alcalinidade, materiais orgânicos, etc (água potável é satisfatória). A 

superfície deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais devem ser dosados a 

secos. Tempo máximo de utilização após o contato da mistura com a água 2 h e 30 min e desde que não 

apresente nenhum sinal de endurecimento. 

 

FORRO EM PVC 

 Para fixação e estrutura de recebimento do forro, será realizado o barroteamento em madeira de 

lei, de 2,5 x 5,0 cm, colocados a cada 50 cm. O forro em réguas de PVC, fabricados a partir de um 

cloreto de polivinila de alto peso molecular, frisado, do tipo macho e fêmea. Deverá ser uniforme, sem 

recortes ou emendas aparentes, na cor branca, apresentar 10 cm de largura, ou medida aproximada. 

Todas as precauções serão tomadas para evitar-se que as chapas sejam submetidas a esforços que 

eventualmente possam ocasionar deformações. Recomendamos luvas de borracha para evitar que a 

gordura e o suor das mãos possam impregnar as chapas de forro. As placas de PVC rígido serão cortadas 

com lâminas abrasivas ou serrar de dentes finos e com trava não acentuada. O comprimento das chapas 

de forro de PVC será cerca de 5 mm menor do que o vão a ser forrado, em todas as extremidades junto 

às paredes ou às junções, para permitir a livre dilatação do material. 

 

PINTURA COM MASSA E SELADOR 

 Nas paredes externas já emboçadas serão aplicados a massa acrílica duas demãos, com espátula e 

desempenadeira de aço, corrigindo relevos com lixa 240 até o nivelamento perfeito, com intervalo de 

tempo indicado pelo fabricante. Após a preparação das superfícies e o emassamento acrílico, serão 

aplicadas duas demãos de tinta acrílica na diluição recomendada pelo fabricante. Deve-se atentar que 

antes de aplicar a pintura, é necessário a aplicação de fundo selador acrílico em uma ou duas demãos 

(quando necessário) em todas as áreas que houver revestimento de emboço. A pintura acrílica será aplica 

com rolo, pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A primeira demão servira como seladora em 

superfícies pouco porosas. A segunda mão em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma 

demão e outra deverão ser observados intervalo mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser 

rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa 

forma a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 

 

PONTO DE ILUMINAÇÃO 
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Os pontos de iluminação foram colocados em locais centrais, conforme descrito em projeto 

elétrico, para melhor distribuição do luminosidade emitida pelas luminárias. A iluminação foi calculada 

com base nas necessidades e finalidade do ambiente, conforme descrito na NBR 5413 - Iluminância de 

Interiores – procedimento. Os pontos de iluminação serão embutidos em paredes ou tetos, incluindo 

rasgo e chumbamento, incluindo passagens embutidas  e utilizando eletrodutos de PVC e fiação 

compatível para receberem as luminárias. 

 

PONTO DE TOMADA 

Todas as tomadas, deverão ficar a 1,20 m do piso acabado, tendo a sua face maior na vertical. 

Quando instalado ao lado de portas, deverá ter 0,15 m a contar da guarnição. As tomadas serão 

aparentes, e devem ser utilizados eletrodutos de PVC rígido, rosqueável; e com os pontos utilizando os 

conduletes compatíveis com o fornecedor que for adotado para o perfeito encaixe e acabamento da 

instalação. 

 

          

  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

 

As instalações e os dimensionamentos obedecerão às normas da ABNT (NBR 5626:1998 – 

Instalação predial de água fria; NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – projeto e 

execução; NBR 5688:2018 – Tubos e conexões para inst. predial de esgoto; NBR 7229 - Projeto, 

construção e operação de sistemas de tanques sépticos;  NBR 13969:1997 - dimensionamento dos 

filtros anaeróbios e Sumidouro; NBR 10844 - Instalações prediais de águas pluviais) e normas da 

Concessionária local.  As instalações hidrossanitárias deverão ser executadas de acordo com projeto 

fornecido . 

 

  

 ÁGUA FRIA: 

 

 O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de água 

de forma contínua, em quantidades suficientes, mantendo sua qualidade, com pressões e velocidades 

adequadas ao perfeito funcionamento das peças        de utilização. 

 Ponto de água fria: A execução do ponto de água fria levará em conta a inclusão de tubos e 

conexões necessários desde o ramal de alimentação até o ponto do aparelho ou louça a ser alimentado. 

 O abastecimento de água da orla será deforma indireta. A alimentação do Prédio será feita pela 

rede pública de abastecimento. O ramal de entrada  fará a interligação da rede de abastecimento e 

alimentar todas as áreas molhadas do complexo. As saídas dos reservatórios serão providas de registro 

bruto de gaveta e tubulação PVC, e alimentarão os equipamentos por gravidade sendo necessário 

fazer teste de pressão.  

 As tubulações deverão caminhar sobre o forro e as colunas deverão ser instaladas embutidas nas 

paredes. 
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 Todas as tubulações deverão ter caimento, de forma a evitar sifonamento, e impedindo o 

acúmulo de bolhas de ar na tubulação. 

 O dimensionamento do barrilete foi realizado considerando a probabilidade de uso simultâneo 

dos diversos aparelhos sanitários nos períodos de pico de demanda, garantindo pressões dinâmicas 

adequadas nos pontos mais desfavoráveis nestes horários. 

 Todos os ramais serão de PVC e protegidos por registros de gaveta. As conexões deverão ser em 

PVC. As conexões roscáveis para registros e pontos de aparelhos deverão ser com roscas metálicas. 

   

 

 

     PAVIMENTAÇÃO  

           

          A área que recebera o concreto asfáltico para a  pavimentação, deve ser corretamente 

imprimida.  

 
 

 

 

 

4 GARANTIA e OBSERVAÇÕES 

As empresas deverão oferecer garantia pelo período mínimo de 12 (doze) meses dos serviços e 

produtos, após a aprovação dos mesmos por parte da fiscalização da CONTRATANTE, através do Termo de 

Recebimento Provisório. 

Serviços não especificados: Os serviços omissos ou não especificados nesse documento serão 

resolvidos de acordo com o padrão geralmente adotado para esse tipo de construção. Os detalhes, mesmo os 

não especificados, mas que fizerem parte da arte de bem construir e, os que são de praxe, serão executados da 

melhor forma aconselhada pela técnica e pela prática.  

Na hipótese de falta de materiais previstos, ou no surgimento de novos materiais, poderão ser 

alterados pelo executor da obra, de acordo com orientações da fiscalização, substituindo-se os materiais 

especificados por outros de padrão igual ou superior. 
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Engenheiro Civil - Fiscal 
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