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1. INTRODUÇÃO

O presente documento consiste no Memorial Descritivo, parte componente do
Projeto de CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE DOM
MACEDO COSTA – BAHIA.
Este trabalho é complementado por documentação gráfica (Localização, Planta Baixa
Arquitetônica, Cortes e Fachadas, Planta de Instalações e Detalhes) e documentação escrita
(Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composição Analítica do BDI,
Composições de Preço Unitário, Curva ABC de Relação dos Serviços de Relevância Técnica e
Financeira), todos considerando fase de projeto básico.

2. APRESENTAÇÃO

O Projeto de CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL visa proporcionar à
população do município de DOM MACEDO COSTA/BA um novo espaço onde vão ser reunidos
os principais setores administrativos do município, proporcionando mais conforto e
segurança para os servidores e população.

3. OBJETIVO DO TRABALHO

A proposta urbanística para o projeto em questão foi baseada levando em
consideração as necessidades levantadas pela Prefeitura de DOM MACEDO COSTA, seguindo
as seguintes diretrizes:
•

Espaço público com proposta arquitetônica moderna, proporcionando um espaço
confortável, seguro e funcional para os servidores municipais e população local;

•

Edificação de dois pavimentos, onde no primeiro pavimento se encontra a recepção,
Banheiros, Sala de Reuniões, Junta Militar, Sala de Atendimento, Recursos Humanos
e Copa/Refeitório.
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•

No segundo pavimento serão instaladas as salas de licitações e contratos/Setor
Jurídico, Sala de Administração, Gabinete do Prefeito, Contabilidade e Setor de
Compras/Engenharia;

•

Estacionamento pavimentado com vaga para três veículos;

•

Mastro para bandeiras;

•

Paisagismo;

•

Acessibilidade, seguindo as diretrizes da NBR 9050;

4. PROPOSTA

A proposta de construção abrange uma área de intervenção de 460,00m²,
contemplando pavimentação em bloco intertravado, passeio em concreto, paisagismo,
rampas de acessibilidade, além da própria edificação.

5. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o
cumprimento das metas estabelecidas para a CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA
MUNICIPAL, localizada no município de DOM MACEDO COSTA com uma área total de
460,00m².
O termo Contratada define o proponente vencedor do certame licitatório, a quem
será adjudicado o objeto da Licitação, o termo Fiscalização define a equipe que representará
o Departamento de Fiscalização e Obras do Município perante a Contratada e a quem este
último dever-se-á reportar, e o termo Contratante define a Prefeitura Municipal de DOM
MACEDO COSTA.
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6. PROJETO

A execução da presente obra deverá obedecer aos projetos e especificações que
serão fornecidos à Contratada com todas as características necessárias à perfeita execução
dos

serviços. Os

custos

envolvidos

na

planilha

orçamentária

foram

obtidos

preferencialmente na base de preço SINAPI/BA com referência no mês de janeiro de 2020.
De forma complementar e acessória, em serviços específicos, foram utilizadas demais bases
de preço, como é o caso do ORSE/SE com referência no mês de dezembro de 2019,
SEDOP/PA no mês de novembro de 2019 e SEINFRA/CE (026).

7. DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais
Responsáveis ou a Contratante, nesta ordem.
Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre
os de maior escala.
Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerão sempre os primeiros.
Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em
escala prevalecerão sempre às primeiras.
Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão
interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

8. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação
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de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos
pela Contratada.
As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros
serão mantidas por intermédio da Fiscalização.
A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das
obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das obras
contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou
dependências, onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços e obras em
reparo.
Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços
sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.
A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da
comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.
Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a
proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.
As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra
contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da
contratação.
A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte
e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços,
sejam eles definitivos ou temporários.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações,
devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de
remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.
A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá
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solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.
A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado,
visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalização não
aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos
fornecedores.
Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui
descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global
constante na proposta da Contratada.
Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante
para a execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca pleiteados
durante a execução da obra como acréscimo de novos serviços.
O BDI - Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser
destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da
composição dos preços unitários.
A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas
atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar
a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda
que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos
existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada deverá
solicitar previamente à Fiscalização autorização para tais deslocamentos e modificações.
Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora
fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar
"serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á,
inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e serviços em
questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas
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implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, peças,
etc.
A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa após a finalização da execução do serviço.
A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer
dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com
o reparo desses danos.
A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não
aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas
sem direito a indenização.
A Contratada deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário,
seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos.
O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado deverá ser
apresentado com antecedência à Fiscalização para a competente autorização, a qual será
dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da Fiscalização, exigir
laudo de Instituto Tecnológico Oficial para comprovação da equivalência técnica, ficando
desde já estabelecido que todas as despesas serão por conta da Contratada, ficando vedado
qualquer repasse para a Contratante.

9. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A obra deverá ser executada por empresa com comprovada qualificação para
execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado,
acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/BA e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica do CAU/BA.
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10. EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)

Equipamentos para proteção da cabeça:

Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma
regulamentadora NR-18:
•

Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes
de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que
ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a
equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial.

•

Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de
fragmentos e respingos de líquidos, bem como pôr radiações nocivas.

•

Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos
nos olhos.

•

Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação
nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações.

•

Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações
nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.

•

Equipamentos para Proteção Auditiva:

•

Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nível de ruído
for superior ao estabelecido na NR-15.

•

Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços:

•

Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato
com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas
conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de
neoprene.

•

Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas:

•

Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou
lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.
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•

Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé.
Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível:

•

Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda. Equipamentos para
proteção respiratória:

•

Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira.

•

Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato
de areia.

•

Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos
provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais
à saúde.

•

Equipamentos para proteção do tronco:

•

Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e
armação de ferros.

11. INSTALAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA

Para colocação do depósito e barracão de obras, deverá ser construída instalação
provisória compatível com o vulto da obra, com capacidade para abrigar também prepostos
da Contratada além de instalações sanitárias.
A Contratada deverá providenciar ligações provisórias de água e energia para
utilização na obra, cabendo a ela despesas e providências correspondentes.
Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no
decorrer dos trabalhos de construção. Madeiras de formas e andaimes deverão ser limpas e
empilhadas, livres de pregos.
A Contratada e suas sub-empreiteiras deverão fornecer a cada um de seus
empregados, crachá de identificação com nome do empregado e nome da empresa, para
que seja usado pelo empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra. Da mesma
forma todos os empregados deverão utilizar capacete e outros equipamentos de segurança,
que deverão ser identificados com o nome ou logomarca da empresa.
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A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRÊNCIAS (livro de capa
resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, onde serão anotadas
todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em execução formais, solicitações e
informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da
execução dos serviços, o referido Diário será de propriedade da Administração do
Contratante.
A Contratada se obriga a manter no escritório da obra, além do Diário de Obra, um
conjunto de todas as plantas e especificações independentes das necessárias a execução, a
fim de permitir uma perfeita fiscalização.
A locação da obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com os desenhos
de projeto. A Contratada é a única responsável pela precisão das cotas, das distancias, do
azimute e das coordenadas; pela fidelidade dos detalhes, mapas e desenhos. A Contratada
obriga-se a desfazer ou refazer a marcação, sob suas expensas, caso alguma incorreção seja
verificada pela Fiscalização ou pela Contratante.

Dom Macedo Costa, 19 de maio de 2020.

___________________________________
Gabriel Coelho Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 051865452-4

