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Os assuntos aqui tratados obedecem à Lei no. 8.666 de 21/06/93, republicada no DOU – Diário 

Oficial da União em 06 de julho de 1994, e Decreto Lei N.º 92.100 de 10/12/1985 atualizada pela 

Portaria nº 2.296 do MARE – Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, publica-

da no  DOU de 31 de julho de 1997.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Este é um caderno geral, onde estão descritas as particularidades técnicas dos projetos, as práti-

cas exigidas para a execução dos serviços e os requisitos mínimos necessários, as especifica-

ções dos materiais mais utilizados nas obras, bem como as características dos equipamentos 

específicos que deverão ser instalados. Portanto, deve ser aplicado em todas as situações em que 

as práticas e especificações aqui descritas forem pertinentes para o empreendimento. 

É de responsabilidade exclusiva da empresa CONTRATADA a leitura atenta dos projetos para a 

correta identificação dos materiais e equipamentos especificados e verificar no Caderno de Espe-

cificações Técnicas as características de cada material e as práticas construtivas recomendadas 

para cada serviço. 

A CONTRATADA deverá ter consciência que eventuais ajustes e complementações poderão ser 

necessários, já que se pretende a execução total dos serviços, de modo a obter-se uma obra com-

pleta, em perfeitas condições de funcionamento e de atendimento ao edital de licitação, sempre 

de acordo com os requisitos definidos pelos autores dos projetos. Assim, os serviços aqui descri-

tos devem servir de base para orientação aos licitantes, e deverão ser considerados como o mí-

nimo indispensável na tarefa de execução do objeto contratado. 

 

Brasília, dezembro de 2017. 
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I OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

 

1. OBJETO 

O presente Memorial Descritivo tem como objeto a montagem dos Sistemas Modulares de Lajes 

Cobertas - SMLC. 

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

O objeto é a execução de fundações e montagem da supraestrutura de uma edificação de dois 

pavimentos mais cobertura, com 2 unidades independentes e área total de 68m², de acordo com o 

Projeto Básico de Arquitetura (Anexo I). 

As edificações situar-se-ão em todo o Distrito Federal, conforme indicado no Projeto Bási-

co/Termo de Referência. 

 

3. SERVIÇOS TÉCNICOS E NORMAS 

Os serviços técnicos deverão obedecer às seguintes documentações: 

 Normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 

 Especificações técnicas de cada material, segundo o fabricante; 

 Legislação inserida no Código de Obras; 

 Projeto Básico de Arquitetura. 

 

II ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

1. SERVIÇOS TÉCNICO–PROFISSIONAIS 

A CONTRATADA deverá seguir o projeto arquitetônico anexo, sanando quaisquer dúvidas com os 

autores dos respectivos projetos. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

2.1 LOCAÇÃO DA OBRA 

A. Para cada solicitação de instalação dos SMLC será entregue, pela CONTRATANTE, respectiva 

planta de locação, com os respectivos níveis de referência, que deverá ser seguida pela CON-

TRATADA. 

B. A locação da obra será de responsabilidade da CONTRATADA juntamente com a FISCALIZA-

ÇÃO da CONTRATANTE. 

C. A ocorrência de erro na locação da obra implicará para a CONTRATADA na obrigação de pro-

ceder, por sua conta, as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a 
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juízo da FISCALIZAÇÃO. 

 

2.2 CANTEIRO DE OBRA E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

A. Todas as construções provisórias a serem implantadas deverão ter bom padrão de acabamen-

to, com estrutura de madeira revestida com chapas de compensado resinado que receberão 

pintura à base de tinta PVA. 

B. O canteiro de obras será provido de almoxarifado, refeitório, sanitários e vestiário, todos di-

mensionados de acordo com o porte e necessidade da obra, atendendo também as Normas de 

Segurança e Saúde no Trabalho. 

C. Imediatamente após a mobilização da obra, serão providenciadas as ligações das redes de 

água, energia e telefone, que deverão estar disponibilizados até as ligações definitivas desses 

sistemas na obra a ser construída. 

D. É de competência da construtora a confecção e instalação de placa de obra, conforme padrão 

normativo, fixada em local visível, frontal à obra e em posição de destaque. 

 

2.3 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 

A obra será mantida permanentemente limpa, após os serviços de: levantamento, demolições, 

escavações, aterros, cortes e limpeza vegetal do lote (com eventual retirada de entulhos), ficando 

a cargo da CONTRATADA esse serviço, bem como seu custo. 

 

2.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

A obra será suprida de todos EPIs (equipamentos de proteção individual) e EPCs (equipamentos 

de proteção coletiva) e todo o material necessário para garantir segurança dos operários. 

 

2.5 MÁQUINAS E FERRAMENTAS 

A construtora deverá fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessários, específicos a 

cada função, de modo a garantir o bom desempenho da obra. 

 

2.6 TERRAPLENAGEM 

São responsabilidades da CONTRATADA: 

A. O conhecimento prévio do local da obra será da CONTRATADA a total responsabilidade sobre 

os serviços e despesas necessários à execução do movimento de terra. 

B. O trabalho de aterro e reaterro das cavas de fundações, lastros e calçadas, que serão executa-

dos com material escolhido, em camadas sucessivas de 0,20 m de altura máxima, copiosa-

mente molhada e apiloada, até que tenha obtido superfícies planas, perfeitamente adensadas e 
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compactadas mecanicamente. 

C. Verificar a relação existente entre os diversos níveis dos pisos internos e externos constantes 

em projeto, executando aterros e/ou cortes no terreno e compactando a área da construção. 

D. Preparar e proteger as árvores ou vegetais porventura existentes, desde que não prejudiquem o 

bom andamento da construção. 

E. A limpeza do terreno, os serviços de capina, limpeza, demolição, roçado, destocamento e re-

moção, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos, árvores, pedras, etc. 

F. O corte de árvores, caso se julgue pertinente, será feito em acordo com a CONTRATANTE, com 

a orientação do DPJ/DU/NOVACAP, respeitada a legislação em vigor. 

G. Se necessário, executar sistema de drenagem por meio de valetas, para escoamento das águas 

da área da obra. 

 

3. FUNDAÇÕES 

A construtora será responsável pelo Projeto e Execução das Fundações, que deverão basear-se 

nos Laudos de Sondagem SPT fornecidos pela CONTRATANTE para cada implantação. 

 

4. ESTRUTURA 

 

4.1. ESTRUTURA DE CONCRETO 

A construtora será responsável pelo Projeto Executivo das peças pré-moldadas assim como por 

sua Execução, Transporte e Montagem in loco, devendo seguir o padrão especificado no Projeto 

Básico de Arquitetura fornecido pela CONTRATANTE. 

 

4.1.1. ACEITAÇÃO  

A. Falhas em concretagem: os reparos em eventuais falhas de concretagem deverão ser feitas 

rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, e com acompanhamento do engenheiro de 

projetos. 

 

4.2. LAJES 

A. Nivelamento: Deverá ser observado cuidadosamente o nivelamento das vigas de apoio da laje, 

para que haja uma correta e uniforme distribuição de cargas sobre a estrutura. 
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5. IMPERMEABILIZAÇÃO 

Os blocos e eventuais vigas baldrame deverão receber impermeabilização em pintura ou manta 
asfáltica, de acordo com a normativa pertinente, a fim de evitar infiltrações por capilaridade. 

 

5.1. FLEXÍVEL 

A. A aplicação da manta asfáltica deve ser feita com auxílio de maçarico, fazendo a aderência da 

manta ao primer, conforme orientação do fabricante. 

B. As emendas devem ser executadas deixando-se sobreposição de 10cm e a adesão deve ser 

feita com maçarico. 

C. Deve ser feito o biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. 

D. Devem ser efetuados arremates de batentes, pilares e muretas e ralos, quando existentes. 

 

6. ARQUITETURA 

A CONTRATADA deverá seguir todas as especificações descritas no projeto de arquitetura, bem 

como no memorial descritivo, sanando quaisquer dúvidas com os autores dos projetos. 

 

6.1. ESTRUTURA DO TELHADO E TELHAMENTO 

A. Deverá ser observada a perfeita estanqueidade do telhamento em suas juntas, assim como do 

encontro das telhas com a platibanda e outros elementos, quando existentes. 

B. As telhas deverão ser devidamente fixadas nas estruturas do telhamento sem que seja com-

prometida sua estanqueidade. 

C. Os perfis da estrutura metálica do telhamento possuirão tratamento antiferruginoso e seguirão 

bitolas e espessuras especificadas em projeto. 

D. A estrutura metálica do telhamento deverá ser perfeitamente fixada aos pontos de apoio, se-

gundo as variações específicas indicadas em projeto (laje/viga/alvenaria/etc.). 

 
7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

7.1. ENSAIOS E TESTES 

A CONTRATADA deve executar ensaios em corpos de prova para comprovar resistência do con-

creto utilizado em toda a obra. Os ensaios devem seguir as recomendações da referente norma da 

ABNT, incluindo moldagem/ruptura e laudo. 

 

7.2. LIMPEZA DA OBRA 

A. Remover devidamente todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescen-
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tes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. 

B. Proceder à remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de 

todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos. 

C. Limpar os elementos de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação. 

D. Dedicar particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endu-

recida das superfícies. 

E. Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e compo-

nentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, 

luminárias, peças e metais sanitários. 

F. Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os 

arremates que julgar necessários e os que a FISCALIZAÇÃO determinar. 

G. Limpeza com vassouras e espátulas nos cimentados lisos. Limpeza de ralos e caixas sifona-

das, assim como de caixas de visita hidrossanitárias e elétricas. 

H. A limpeza do lote também é uma responsabilidade da CONTRATADA, podendo a FISCALIZA-

ÇÃO exigi-la ao final da obra. 

 

7.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A. De maneira geral, a obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e 

das concessionárias locais. 

B. No canteiro de obras estará disponibilizada a seguinte documentação: 

 Projetos Executivos de Arquitetura, Fundações e Estruturas; 

 Planilha orçamentária; 

 Cronograma físico; 

 Memorial descritivo; 

 Diário de obra; 

 Alvará de construção. 

C. A FISCALIZAÇÃO será responsável por receber a obra finalizada, segundo contrato, podendo 

exigir, da CONTRATADA, alterações ou substituições de partes não conformes aos projetos 

executivos. 


