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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto de reforma de uma 

Quadra Poliesportiva, de pavimento térreo, localizada na Avenida Professor José 

Abatti, Treviso. 

O presente memorial descreverá os serviços a serem realizados. As áreas 

a serem especificadas são as seguintes: 

Discriminação de Áreas 

Área a reformar 1002.07m² 

 

1.1. SITUAÇÃO E GENERALIDADES 

 

A empresa vencedora da licitação terá que comunicar a Secretaria 

Municipal de Obras de Treviso o dia exato do início das obras, com antecedência 

de no mínimo 3 (três) dias úteis. A Ordem de Serviço será emitida após a 

assinatura do contrato e definirá a contagem do prazo contratual para execução 

da obra. 

O diário de obra, exigido por cláusula contratual, será preenchido em 2 

vias, conforme modelo fornecido por esta secretaria, sendo que primeira via 

pertencerá à fiscalização e a segunda à empresa contratada. Seu termo de 

abertura será elaborado no exato dia do início das obras, com assinatura do 

termo de recebimento pelo responsável técnico da empresa. 

A empresa contratada deverá apresentar à fiscalização, por escrito, dados 

dos subempreiteiros e seus responsáveis técnicos a serem contratados para a 

execução de serviços especializados com comprovação técnica através de 

atestados. A empresa também será responsável pelo fornecimento de 

equipamentos de proteção individual (EPI’s), em cumprimento às normas 

vigentes, para seus trabalhadores. 

Será mantida na obra uma equipe de operários com capacidade técnica 

específica para execução dos serviços constantes neste memorial e em 
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quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico. Além disso, 

obrigatoriamente, a empresa deverá dispor, na obra, de um profissional de nível 

superior, da área de engenharia civil ou arquitetura, devidamente qualificado e 

disponível em tempo integral. É obrigatório que o profissional permaneça na obra 

por no mínimo 4 horas semanais e, além destas, tenha disponibilidade imediata 

para vir à obra sempre que solicitado pela fiscalização. 

Todos os serviços e materiais empregados nesta obra serão de primeira 

qualidade e de acordo com as Normas Técnicas da ABNT. A fiscalização pode 

exigir que sejam corrigidos ou refeitos serviços sempre que julgar necessário 

para que sejam atendidos os parâmetros exigidos por este memorial, pelos 

projetos ou pelas normas oficiais. 

A planilha quantitativa de materiais e serviços que compõem o edital de 

licitação não exime a empresa vencedora da licitação de qualquer 

responsabilidade pela execução daqueles serviços e materiais que, porventura, 

venham a ultrapassar a quantidade indicada. É de inteira responsabilidade da 

empresa licitante a conferência de todos os quantitativos. 

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em 

certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-

se os seguintes critérios: 

• Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica 

função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. 

• Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica 

função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. 

• Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que 

durante a execução foram identificados como sendo necessários ou 

desnecessários à execução dos serviços e/ou obras. 

• Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações 

dos projetos, planilha orçamentária e deste memorial. Na comprovação da 

impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado 

deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação do 

Responsável Técnico pela obra.  
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• A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, 

para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, 

comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

 

2.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

2.1. PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE 

ANALOGIA. 

 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, 

determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem 

autorização do Responsável Técnico pela obra e pela Fiscalização.  

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos 

projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços 

de forma como se figurassem em ambos. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e 

as especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a 

fim de definir qual a posição a ser adotada.  

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, 

prevalecerão sempre os de escala maior. Na divergência entre cotas dos 

desenhos e suas dimensões em escala, prevalecerão as primeiras, sempre 

precedendo consulta ao Responsável Técnico pela obra. 

 

 

2.2. PLACA DE OBRA 

 

A empresa contratada deverá providenciar imediatamente após a 

assinatura do contrato, a colocação da placa de identificação da obra, em chapa 

de aço galvanizado, sendo o modelo fornecido pela secretaria do Sistema de 

Obras Treviso, tendo dimensões mínimas de 2,00m x 1,44m. 
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2.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

 

Todas a demolições e retiradas deverão ser feitas levando em 

consideração o projeto arquitetônico.  

Todas as atividades de demolição deverão ser precedidas de 

licenciamento junto à Secretaria de Obras Treviso, sob responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Toda a cobertura da quadra deverá ser retirada sem reaproveitamento, 

telhas e calhas. 

 

2.4. VIGILÂNCIA 

 

Deverá ser permanente por parte da CONTRATADA. 

 

3. COBERTURA 

 

A execução da cobertura - telhamento - obedecerá ao projeto 

arquitetônico e que tenham sido, previamente, autenticados pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TREVISO e pela FISCALIZAÇÃO.  

 

3.1. ESTRUTURA  

 

As estruturas dos telhados deverão ser preservadas afim de fixas as 

telhas metálicas em perfeito estado.  

 

3.2. TELHAS  

 

A cobertura do telhado principal, curvo, será em telha de alumínio 

ondulada com espessura de 0,5 mm, intercalada com telha ondulada de fibra de 

vidro com espessura 0,6 mm. Estas deverão ser fixadas na estrutura de metálica 

existente, utilizando com parafusos com vedação e fixadores apropriados.  
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Para a locação das telhas de fibra de vidro, deverá observar o projeto 

arquitetônico e a indicação da mesma. 

A colocação das telhas será iniciada das bordas para o centro, evitando o 

corte das telhas através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este 

fique com o comprimento adequado. As telhas da fiada seguinte são colocadas 

de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As telhas deverão 

apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. Qualquer que seja a estrutura 

empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

 

3.3.  CALHAS  

 

Para as calhas, serão utilizadas calhas metálicas em chapa de aço 

galvanizado número 24, desenvolvimento 100 cm 

As telhas deverão transpassar as calhas em pelo menos 10cm (abas), de 

maneira a garantir o recolhimento efetivo da água e evitar infiltrações. 

Serão reaproveitados os tubos de quedas pluviais já existentes, assim 

como as caixas de areia, sendo refeitos somente as calhas, bocais, os tubos 

horizontais. Devendo atender a NBR 10844.  

 

3.4. RUFO 

 

Será utilizado rufo em mantaflex, 4mm, à base de asfalto modificado com 

poliméricos elastoméricos, autoprotegida com filme de alumínio que permite sua 

exposição a intempéries e aos raios solares, de fácil aplicação. 

 

 

3.5.  CONDIÇÕES GERAIS 

 

Só poderão ser aplicados telhas e acessórios de fabricantes que tenham 

o certificado de qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que 

atenda as normas da ABNT, no que couber. 
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Os serviços a serem executados, bem como, os materiais empregados 

nas obras deverão obedecer às normas pertinentes da A.B.N.T – NR-18 – 

SECÇÃO 18.18 – (SERVIÇOS EM TELHADOS). 

Será obedecido rigorosamente às prescrições do fabricante no que diz 

respeito aos cuidados com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, 

recobrimentos laterais, longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e 

demais acessórios conforme recomendações do fabricante. 

Deverão ser obedecidas as indicações do fabricante no que diz respeito 

aos cuidados a serem tomados durante o manuseio, transporte das peças até 

sua colocação, sentido de montagem, corte de cantos, furação, fixação, vão livre 

máximo, etc. 

A inclinação da cobertura deverá ser obtida através da posição correta 

dos seus apoios e de sua inclinação. 

Não será permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vão, se o 

mesmo puder ser coberto com 01 (uma). 

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições do fabricante no que diz 

respeito à cuidados quanto aos cortes, inclinações, beirais, vãos livres, 

recobrimento laterais, longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais 

acessórios. 

São consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixação, 

apoios, suporte de abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, 

peças complementares, cumeeiras, terminais de abas planas, rufos, tampões, 

placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessários. 

 

4. LIMPEZA 

 

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos: 

a) Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente 

limpos e varridos os acessos. 

b) Todas as cantarias, pavimentações, revestimentos, pedras, azulejos, 

vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos abundante e cuidadosamente 
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lavados, de modo a não serem danificados em outras partes da obra por estes 

serviços de limpeza. 

c) Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos 

de argamassa endurecida nas superfícies das cantarias, as alvenarias de pedra, 

dos azulejos e de outros materiais. 

d) Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente 

removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos 

vidros e ferragens das esquadrias. 

                     

5. VERIFICAÇÃO FINAL 

 

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das 

perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações. 

Qualquer divergência nas especificações deste memorial, as dúvidas 

deverão ser dirimidas junto a Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e 

Mobilidade Urbana.  

As alterações destas especificações, que forem necessárias, deverão ser 

feitas mediante autorização do Secretário inclusive os critérios de analogia de 

materiais e/ou equipamentos. 

Todas as alterações deverão constar, também do visto da 

CONTRATADA. 

 

TREVISO, NOVEMBRO DE 2021 
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