
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO COMPLEMENTAR 

PROJETO PROINFÂNCIA - TIPO 1 

 

O presente memorial complementar tem por objetivo fixar normas e 

especificações, para a execução e conclusão dos serviços de construção de 

Creche Pro infância - tipo 1 localizada no Bairro Araucária Park. 

O presente memorial descritivo complementar, como parte integrante de 

um projeto básico, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os 

materiais e componentes envolvidos, bem como a sistemática construtiva 

utilizada para conclusão dos serviços. Tal documento complementar relata e 

define o projeto executivo e suas particularidades. Cabe ressaltar que o projeto 

básico aqui referido compreende somente a padronização para 

complementação do projeto fornecido pelo FNDE, assim denominado como 

apenas pare integra para complementação do atual memoria fornecido pelo 

FNDE no qual possuir nível de detalhamento maior, deste modo vindo sanar 

duvidas geradas para conclusão de serviços executados.  

A obra deverá ser executada de acordo com as especificações técnicas 

e projeto básico do FNDE que seguem, dentro das normas técnicas de 

construção vigentes e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos. 

 

GENERALIDADES 

 

Os interessados deverão apresentar ART ou RRT dos serviços que 

serão executados. 

Os interessados em apresentar proposta deverão visitar o local da obra 

para tomar conhecimento do local, bem como das condições real para 

possíveis instalações de equipamentos e obter a real situação dos serviços 

executados.  

Deverão ser mantidas na obra em local determinado pela fiscalização, 

Placa da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução e 

informações do órgão concedente dos recursos, valores e informações 

referente ao objeto. 

Diário de Obra: Deverá ser preenchido diariamente pelo responsável 

técnico pela execução da obra. 



 

 

Materiais: Deverão ser empregados materiais novos, de primeira 

qualidade e de acordo com o especificado. Caberá à Fiscalização impugnar 

quaisquer materiais. 

Licenças – Documentação: A contratada fica obrigada a obter, às suas 

custas, todas as licenças e alvarás necessários à obra. 

Responsável Técnico - Deverá ser mantido na obra um profissional de 

nível superior, da área de engenharia ou arquitetura. 

Equipe Técnica - Será mantida na obra uma equipe de operários na 

quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico. 

As construções deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o 

projeto aprovado e fornecido pelo FNDE, 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 passando pela supervisão do município. 

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 no canteiro de serviços 

sempre organizado e limpo.  

É de responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatório 

manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, 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. 

No caso de a Empreiteira querer substituir materiais ou serviços que 

constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial 

justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que 

permita comparação, pelo autor do projeto, com materiais e/ou serviços 

semelhantes, além de catálogos e informações complementares. 

O escopo primário indica todos os serviços que deverão ser 

desenvolvidos para a execução da obra em questão. No tocante, foram 

definidos: 

1. Serviços Preliminares; 

2. Estrutura; 

3. Alvenaria; 

4. Pisos; 

5. Revestimentos; 



 

 

6. Forro; 

7. Esquadrias; 

8. Instalações Hidrossanitários; 

9. Instalações Elétricas. 

 

OBS: Para início das atividades deverá ser substituído dados da placa fixada 

com atualização dos dados ferente aos dados compactuados. 

 

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.0 Limpeza 

A obra deverá ser retomada sendo que o canteiro passara por limpeza e 

estando devidamente limpo, isento de materiais orgânicos, entulhos de 

qualquer natureza.  

 
2.0 Fundações/infra estrutura 

As fundações compostas por infra estrutura estão executadas, deste 

modo a empresa contratada deverá seguir projeto original do FNDE para 

execução e conclusão das supras estrutura e demais serviços estruturais, no 

Bloco 1 e Bloco 2. Vale destacar que as impermeabilizações estão executadas. 

 

2.1 Supra estruturas 

As supras estruturas correspondente a pilares deverão seguir os devidos 

projetos de engenharia 

 

3.0 Pisos  

Sobre a base do aterro apiloado após remoção de entulho e remoção de 

entulhos o mesmo seguira projeto e normas técnica conforme FNDE e NBR 

vigente.   

 

4.0 Impermeabilização 

 As impermeabilizações deverão passar por processo de limpeza para que 

ofereça garantia dos trabalhos. 
 

5.0 Paredes 

Em todas as alvenarias e estruturas de bloco cerâmico deverá seguir 

projeto técnico, com as devidas amarrações. Para continuação das alvenarias 

as juntas de assentamento deverão estar limpas e isentas de sujeira antes de 

receber as argamassas cimentícia. 



 

 

6.0 PATOLOGIAS E GARANTIAS 

Deverá a empresa contratada, disponibilizar-se para a correção de 

qualquer falha existente para conclusão dos serviços ou de patologias de 

qualquer natureza que possam vir a aparecer na edificação, fica sob 

responsabilidade da contratada fornecer total garantia para a edificações por 

um período de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do termo de 

recebimento definitivo do empreendimento.  

 

7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

para tomar conhecimento da extensão dos serviços, sob pena de ser exigido o 

serviço como inicialmente previsto, sem que nenhum ônus seja debitado ao 

Contratante. 

 

8.0 CONCLUSÃO 

A efetivação de todas as vistorias dos serviços públicos competentes e 

as expedições dos respectivos certificados e/ou habite-se juntamente com a 

Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS ficará a cargo da contratada.  

A inspeção minuciosa de toda a construção deverá ser executada pela 

municipalidade e o responsável pela execução para constatar e relacionar os 

arremates e retoques finais que se fazem necessários. Em consequência dessa 

verificação, terão de ser executados todos os serviços da revisão levantados, 

tais como azulejos, substituição de vidros quebrados, retoques de pintura, 

limpeza de ralos, regulagem de válvulas de caixa acoplada, ajuste de 

funcionamento de ferragens de esquadrias, existência de goteiras e outros. 

 

Vitorino, 30 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 
Rosemar Marmitt 

ARQUITETO E URBANISTA 
CAU BR/A 138084-2 
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