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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

  Execução dos serviços de engenharia para 

Revitalização do Parque de Exposições “Antônio Chaves Barbosa 

de Figueiredo” no município de Coqueiral, serviços de acordo 

com projeto, planilha orçamentária e memória de cálculo em 

anexo, conforme este memorial com fornecimentos de materiais e 

mão-de-obra especializada e equipamentos necessários. 

 

PRAZO 

 

O prazo máximo para execução dos serviços será de 12 (doze) 

meses corridos. 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. Instalação dos Serviços de Engenharia 

 

➢ Placa de Obra: Compreende-se de serviços preliminares a 

instalação da placa de obra que terá as dimensões de 1,20 

x 2,40 metros, e será confeccionada em chapa zincada ou 

galvanizada, montada sobre moldura, com desenhos e 

dizeres a serem fornecidos pela fiscalização, será 

colocado no início do serviço da obra. A placa será 

instalada em estrutura de madeira em eucalipto 

autoclavado pintado com tinta PVA duas demãos. 

➢ Placa de Inauguração: A Placa de Inauguração, será 

confeccionada no fim da obra, com dimensões 85 x 50 cm, 

com dizeres a serem fornecidos pela fiscalização. 

➢ Container para Depósito de Ferramentas: Será utilizado 

para canteiro de obra, através de locação, container para 

ser usado para almoxarifado, devendo ter um vão único, 



 

Página 2 de 17 

 

prateleiras e porta dupla, não sendo necessárias janelas, 

fabricado com chapa de aço nervurado trapezoidal forro 

c/isolamento termo acústico, chassis reforçados, piso de 

compensado naval incluindo instalação elétrica, exclusive 

transporte/carga/descarga. 

➢ Encarregado Geral: Encarregado de obras, com encargos 

complementares, obrigatoriamente a obra deverá funcionar 

com a presença deste profissional no canteiro de obras. 

 

2. Movimentação de Terra 

 

A escavação consistirá em abertura de valas para as 

fundações ou qualquer outra estrutura abaixo do nível 

natural do terreno. Poderá ser executada manual ou 

mecanicamente. A profundidade e as dimensões da escavação 

estão definidas no projeto estrutural. As superfícies a 

serem aterradas deverão ser previamente limpas, cuidando-

se para que nelas não haja nenhum tipo de vegetação nem 

qualquer tipo de entulho. Os trabalhos de aterro serão 

executados com material escolhido, isento de matérias 

orgânicas, pedras ou entulho. A aplicação será em camadas 

sucessivas de no máximo 20cm (material solto), umedecidas 

e adensadas manual ou mecanicamente. 

 

3. Infraestrutura 

 

A estrutura de concreto armado (infraestrutura e 

superestrutura) será executada in loco, excetuando-se as 

lajes pré-fabricadas, devendo ser executada de acordo com 

o projeto estrutural e normas da ABNT. 



 

Página 3 de 17 

 

As concretagens de quaisquer elementos estruturais 

somente poderão ser executadas mediante vistoria e 

autorização da fiscalização da obra.  

Não poderão ser realizadas alterações na estrutura sem 

prévia autorização da fiscalização da obra e autor do 

projeto estrutural. 

Deverão ser retirados corpos de prova para a certificação 

da resistência do concreto, conforme orientações da ABNT. 

Os laudos de rompimento deverão ser entregues a 

fiscalização da obra. 

A estrutura de concreto armado (infraestrutura e 

superestrutura) será executada in loco, sendo utilizado 

concreto com fck de 250 Kgf/cm². 

Os blocos de coroamento deverão ser locados perfeitamente 

centradas nos pilares de acordo com o projeto, utilizando 

a planta de locação de pilares/sapatas para esse 

trabalho. As formas serão construídas com tábuas de 

madeira de 1” ou madeira compensada resinada de 12mm. 

Deverão ser rigidamente fixadas, na sua correta posição, 

conforme projeto, e estanques suficientemente para 

impedir a perda de argamassa. Todas as dimensões das 

formas deverão estar rigorosamente de acordo com o 

projeto estrutural. Na execução deve ser observado a sua 

limpeza e o umedecimento antes do lançamento do concreto. 

Antes da construção do bloco de coroamento com as 

dimensões especificadas em projeto, um lastro de concreto 

simples (traço 1:4:8, cimento, areia e brita) com 

espessura de 5,0 cm deve ser executado no fundo com a 

função de evitar contato da armadura com o solo, evitar a 

perda de água do concreto do bloco e de regularizar a 

base. O fundo da vala deve ser preparado retirando-se 

todo tipo de materiais soltos como terra, lama, excesso 
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de água, etc, e apiloando-se a base com soquete manual ou 

“sapo” mecânico.  

Os pilares devem ser executados de acordo com 

detalhamento em projeto específico. O lançamento do 

concreto deverá ser de, no máximo 2,0 metros para evitar 

a segregação dos seus materiais constituintes. Para 

alturas superiores devem ser construídas “janelas” de 

lançamento a cada 2,0 metros. As formas serão fabricadas 

com tábuas, chapas de compensados resinadas ou 

plastificadas, ou ainda de chapas de aço. Deverão ser 

executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas 

e as dimensões previstas no projeto, de acordo com 

alinhamento e cotas e que apresente uma superfície 

uniforme. As juntas das formas serão obrigatoriamente 

vedadas para evitar perda da argamassa do concreto ou de 

água. Antes da concretagem as formas deverão ser 

molhadas, mantendo-se as superfícies úmidas, mas não 

encharcadas. Os escoramentos para o concreto armado 

deverão ser com barrotes de madeira seção 7,50 x 7,5cm ou 

estronca de eucalipto com diâmetro superior a 10cm ou 

ainda escoramento metálico. As formas serão retiradas 

quando o concreto estiver suficientemente curado para 

suportar as cargas que sobre ele atuam. O prazo não 

deverá ser inferior a: 

a) 3 dias para retirada das formas laterais;  

b) 14 dias para retirada das formas inferiores 

permanecendo as escoras principais e; 

c) 21 dias para a retirada total das formas e das 

escoras; 

Todas as dimensões das formas deverão seguir 

rigorosamente o projeto estrutural.  
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As vigas devem ser executadas obedecendo-se rigorosamente 

às dimensões especificadas em projeto. Quando se tratar 

de vigas de baldrame estas deverão receber um tratamento 

impermeabilizante a base de asfalto líquido na superfície 

que receberá a parede e nas laterais até 15cm. A 

aplicação deverá ser em no mínimo duas demãos cruzadas. 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças 

de concreto armado, bem como sua montagem, deverão 

atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a 

matéria, principalmente a NBR 6118/2004. 

As armaduras serão montadas com as barras de aço e 

colocadas nas formas, nas posições indicadas em projeto. 

Para garantia do recobrimento mínimo preconizado em 

projeto, serão utilizados espaçadores de plástico ou 

pastilhas de concreto com espessuras iguais ao 

recobrimento previsto. A resistência do concreto das 

pastilhas deverá ser igual ou superior à do concreto das 

peças às quais serão incorporadas. As pastilhas serão 

providas de arames de fixação nas armaduras. Para manter 

o posicionamento da armadura durante as operações de 

montagem, lançamento e adensamento do concreto, deverão 

ser utilizados fixadores e espaçadores, a fim de garantir 

o recobrimento mínimo preconizado no projeto. Estes 

dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, 

de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas 

superfícies externas. As barras de aço deverão ser 

convenientemente limpas de qualquer substância 

prejudicial à aderência, retirando as camadas 

eventualmente agredidas por oxidação. 

A Fiscalização deverá ser solicitada para conferência das 

armaduras para posterior liberação. 

Na execução da armadura, é necessário observar com rigor: 
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a) Dobramento das barras; 

b) Número de barras e sua bitola; 

c) Posição correta das barras e 

d) Amarração e recobrimento.  

Todos os elementos estruturais em concreto armado serão 

executados utilizando-se preferencialmente concreto 

dosado em central. Caso o concreto seja dosado na obra, 

deverá ser misturado mecanicamente, em betoneira de eixo 

vertical. A ordem de colocação dos diferentes componentes 

do concreto na betoneira é a seguinte: 

a) Parte do agregado graúdo + parte da água 

b) Cimento + restante da água + areia 

c) Restante do agregado graúdo 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto 

deverá ser vibrado ou socado continuamente com vibrador 

de imersão de configuração e dimensões adequadas às 

várias peças a serem preenchidas. 

Em cada fase de concretagem dos elementos estruturais, 

deverá ser feito o acompanhamento através de Controle 

Tecnológico, que consistirá na moldagem de corpos de 

prova para o conhecimento da resistência do concreto. 

O concreto somente será lançado depois que todo o 

trabalho de fôrmas, instalação de peças embutidas e 

preparação das superfícies seja inteiramente concluído e 

aprovado pela Fiscalização. 

Na parte superior das alvenarias serão construídas cintas 

de amarração (ou vigas de respaldo) de concreto armado 

solidários com a estrutura, destinados a conter a 

alvenaria e a evitar trincas decorrentes da concordância 

de elementos de diferentes coeficientes de dilatação.  
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Deverão ser construídas vergas e contra-vergas de 

concreto armado nos vão das portas e janelas conforme 

detalhe do projeto estrutural. 

Será cuidadosamente executada a cura de todas as 

superfícies expostas com o objetivo de impedir a perda de 

água destinada à hidratação do cimento. Para impedir a 

secagem prematura, as superfícies de concreto serão 

abundantemente umedecidas com água durante pelo menos 3 

dias após o lançamento. Como alternativa, poderá ser 

aplicado um agente químico de cura, para que a superfície 

seja protegida com a formação de uma película 

impermeável. 

A água, o cimento e os agregados empregados deverão 

obedecer às Normas e às especificações relativas ao 

assunto. 

Durante os trabalhos de execução das peças estruturais, 

deverá o Construtor observar o máximo cuidado nos 

escoramentos, na granulometria dos agregados, na mistura, 

na plasticidade e vibração do concreto e também na 

desforma, de modo que o produto final se apresente com 

superfícies, faces e arestas uniformes, garantindo assim 

resistência e aparência desejáveis da estrutura. 

 

4. Superestrutura 

 

Idem descrição 3. Infraestrutura. 

 

 

5. Enchimento Pórticos 

 

Esse item renumera o fornecimento de concreto com 

FCK=20Mpa com preparo mecânico com betoneira, adensamento 
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e acabamento, montagem e desmontagem de fôrma para vigas 

e pilares em chapa de madeira resinada, com 

reaproveitamento de 4 vezes. 

O concreto será para preenchimento dos pilares e vigas 

dos pórticos do acesso principal, o volume de concreto 

que será utilizado consta em memória de cálculo. 

 

6. Alvenaria do Bloco Administrativo. 

 

Este item renumera os seguintes serviços no bloco 

administrativo: Execução de alvenaria de vedação com 

blocos de concreto, aplicação de chapisco em paredes 

internas, externas e teto, emboço, vergas e contra vergas 

e serviços de pintura em geral. 

Todo o serviço executado está incluso o fornecimento de 

materiais e equipamentos, transporte de material e mão-

de-obra necessária para execução os serviços. 

➢ Alvenaria de vedação: Toda alvenaria deverá ser executada 

em blocos vazados de concreto com dimensões de 19x19x39 

cm, o assentamento com argamassa de traço 1:3 com preparo 

em betoneira. 

➢ Chapisco: O chapisco será executado com argamassa de 

cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter 

espessura de 5mm. Serão chapiscadas também todas as 

superfícies lisas de concreto, como teto, vergas e outros 

elementos da estrutura que ficarão em contato com a 

alvenaria. 

➢ Emboço: O emboço será executado com argamassa de cimento, 

cal e areia peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura 

de 20mm. 

➢ Verga janelas e portas: Sobre o vão de portas e janelas, 

serão moldadas ou colocadas vergas. Sob o vão de janelas 
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e/ou caixilhos, serão moldadas ou colocadas contra 

vergas. 

➢ Pintura: Este item contempla os serviços de pintura 

interna, externa e teto, com pintura a base de tinta 

látex PVA com as demãos de selador, tinta e massa para 

recebimento de pintura especificado em planilhas 

orçamentária. A contratada deverá, antes de aplicar a 

tinta, preparar a superfície tornando-a limpa, seca, 

lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas e 

sais solúveis, corrigindo-se a porosidade, quando 

exagerada. Antes da realização da pintura é obrigatório 

um teste de coloração. As superfícies e peças deverão ser 

protegidas e isoladas com tiras de papel, pano ou outros 

materiais e os salpicos deverão ser removidos, enquanto a 

tinta estiver fresca, empregando-se um removedor 

adequado, sempre que necessário. 

 

7. Cobertura 

 

Este item contempla os serviços de fornecimento e 

instalação de trama de aço com tesoura para telhado, 

telhamento com telha aço/alumínio, tesoura em aço para 

vãos igual ou maiores que 3 metros, impermeabilização de 

superfície com manta asfáltica nas lajes da bilheteria, 

chapim e rufo galvanizado. 

➢ Telha de aço/alumínio: A cobertura será de telha 

termoacústica com espessura de 5mm, fixada em estrutura 

metálica com vedação e fixadores apropriados com 

inclinação conforme projeto. As telhas deverão apresentar 

encaixes para sobreposição perfeitos. Qualquer que seja a 

estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da 

ABNT. 
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➢ Trama de aço: Trama de aço composta por terças para 

telhado até duas águas para telha termoacústicas, incluso 

transporte vertical.  

➢ Instalação de tesouras: A estrutura para o telhado será 

em tesouras, em aço, conforme planta de cobertura, com 

dimensões e caimento rigorosamente de acordo com a 

necessidade da obra a ser coberta. As pernas e linhas das 

tesouras serão perfeitamente alinhadas e niveladas. As 

emendas serão contrafiadas. As tesouras serão devidamente 

amarradas às vigas superiores ou as cintas. As tesouras 

serão devidamente prumadas e receberão contraventamento 

em “X” entre cada tesoura em madeira da mesma qualidade. 

➢ Impermeabilização: As lajes expostas receberão 

impermeabilização com emulsão asfáltica, a aplicação com 

emulsão asfáltica é aplicada como pintura, com trincha ou 

vassoura de cerdas macias, em demãos. Deverá ser 

respeitado o consumo por metro quadrado para cada campo 

de aplicação, o intervalo mínimo entre cada demão, bem 

como diluições necessárias em conformidade com as 

especificações de cada fabricante. 

➢ Rufo e Pingadeira: Os rufos e pingadeiras deverão ser em 

chapas metálicas galvanizadas e seus complementos deverão 

ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da 

ligação entre as telhas, beiral e seus condutores. 

 

8. Piso, Contrapiso, Soleira e Peitoril. 

 

Ambiente interno: Composto por piso cerâmico 45x45 cm, 

rodapés, soleiras em portas de entrada e mudança de 

nível, peitoril em todas janelas. 

Ambiente externo: Ladrilho Hidráulico no acesso 

principal, conforme projeto arquitetônico.   
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➢ Contrapiso: Será executado com argamassa no traço 1:4 

(cimento e areia), com 4 cm de espessura. Com a 

finalidade de nivelar para receber o revestimento final, 

obedecendo aos níveis ou inclinações previstas para o 

acabamento que os deve recobrir, conforme projeto. 

➢ Piso Cerâmico: Revestimento cerâmico em piso esmaltado 

com dimensões 45x45 devendo ser isenta de manchas e 

desempeno. Quando houver cortes nas cerâmicas, as mesmas 

serão obrigatoriamente esmerilhadas e deverão apresentar 

bordas sem reentrâncias. As cerâmicas serão aplicadas com 

argamassa colante e quando cortadas ou furadas para 

passagem de peças de aparelhos, assim como arremates, 

deverão ser regulares e não apresentar emendas   

➢ Soleira: Na divisão do piso de alta resistência com os 

ambientes com piso em revestimento cerâmico será 

instalado soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2 

cm, assentada com argamassa colante. As soleiras de 

granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A 

espessura usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma 

das faces da soleira deve ser polida, pois ficará 

aparente quando encontrar com o piso que estiver 

assentado no nível inferior. 

➢ Peitoril: Em todos os vãos de janelas possuirá peitoril 

linear em granito.  

➢ Ladrilho hidráulico: Assentamento de ladrilho hidráulico 

no acesso principal ao centro de eventos. 

➢ Rodapé: Todo perímetro interno receberá rodapé cerâmico 

com altura de 7cm. 

 

9. Revestimento Cerâmico em Paredes 

 



 

Página 12 de 17 

 

Assentamento de revestimento cerâmico em meia altura de 

paredes dos sanitários e pastilhas de porcelana de 

2,5x2,5 cm em áreas externas conforme detalhe em projeto 

arquitetônico. 

➢ Revestimento para paredes: Placas cerâmicas de 33x45cm 

assentada em meia altura da parede. 

➢ Pastilhas de porcelana: Revestimento com pastilhas de 

porcelana, assentado com argamassa pré-fabricada, 

inclusive rejuntamento. Os materiais de construção a 

serem empregados deverão satisfazer as condições de. 1a 

qualidade e de 1o. uso, não sendo admissíveis materiais 

de qualidade inferior que apresentarem defeitos de 

qualquer natureza (na vitrificação, medidas, 

empenamentos, etc.) 

 

10. Esquadrias 

 

Este item renumera os serviços de instalações de portas e 

janelas, com dimensões e modelos especificados em projeto 

arquitetônico. 

➢ Janelas: As janelas serão dos tipos maxim-ar, basculantes 

e de correr todas em alumínio com dimensões e locais de 

assentamento previstos em projeto arquitetônico. Deverão 

ser observados o prumo e o alinhamento das janelas. A 

folga entre a esquadria e o vão deverá ser uniforme em 

todo o perímetro. Após o assentamento, deverá ser 

verificado o funcionamento da esquadria. 

➢ Portas: Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, 

acabamento anodizado natural, sem guarnição/ alizar/ 

vista. Guarnição/moldura de acabamento para esquadria de 

alumínio anodizado natural. A estrutura da porta deve ser 

sólida e apropriada para a instalação sem deformações ou 
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sinais de corrosão. Durante seu percurso abrir-fechar a 

porta não deve apresentar nenhum tipo de atrito. 

As portas de correr em alumínio deverá seguir as mesmas 

especificações das janelas de correr. 

 

11. Instalações Hidrossanitários 

 

➢ Aparelhos Sanitários: Esse item remunera o fornecimento e 

instalação de chuveiro elétrico corpo de plástico, vasos 

sanitários em louça branca, válvulas de descarga, 

lavatórios em louça branca com coluna, caixa d’água de 

500 litros em polietileno com tampas e acessórios que 

deverão ser instalados conforme projeto. 

➢ Água Fria: A rede de água fria é composta por toda a 

tubulação, conexões, registros, reservatórios necessários 

para o perfeito funcionamento da rede hidráulica. 

Toda a tubulação de água fria deverá ser feita em tubos 

de PVC rígido soldável de boa qualidade. Todos os tubos 

deverão ser fixos com braçadeiras, cintas ou tirantes 

metálicos em paredes, lajes ou vigas com parafusos. A 

distância entre os apoios deverá respeitar as 

recomendações dos fabricantes. Deve-se respeitar o 

traçado das tubulações indicados no projeto 

hidrossanitário. 

➢ Esgoto Sanitário: Todo efluente será encaminhado para 

rede de coleta de Esgoto da concessionaria local. Esta 

conexão é existente. As redes projetadas se destinam a 

coletar as águas servidas dos sanitários e encaminhá-las 

ao sistema de tratamento local. As redes deverão permitir 

desobstruções, vedar a passagem de gases para o interior 

do prédio e impedir a ocorrência de vazamentos ou 
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formação de depósitos no interior das canalizações, com 

inclinação executada, conforme indicado em projeto. 

Todas as tubulações, componentes e materiais empregados 

nas instalações devem atender às disposições contidas nas 

normas brasileiras relativas ao manuseio dos mesmos. Além 

das normas, e no caso de não existir norma específica, 

devem ser observadas as instruções dos fabricantes, no 

tocante ao manuseio (carregamento, transporte e 

armazenamento), dos produtos por eles fabricados. 

➢ Água Pluvial: A instalação deverá ser executada de acordo 

com detalhes em projeto arquitetônico (Croqui de 

Cobertura), instalação de calhas em chapa de aço 

galvanizado n° 24 e condutores em tubos PVC, conexões e 

assessórios da mesma marca e conforme as recomendações da 

NBR 5626. 

 

12. Instalações Elétricas 

 

Deverão ser executadas rigorosamente dentro das normas 

técnicas de construção vigente e da ABNT NBR 5410 Tensão 

– Instalações Elétricas de Baixa Tensão e em conformidade 

com o Projeto Executivo. Questões e problemas imprevistos 

deverão ser discutidos previamente com a fiscalização e 

os autores do projeto. Todas as instalações elétricas 

serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos 

os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente 

amarrados em posição e firmemente ligados à estrutura de 

suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto 

mecânico eletricamente satisfatório e de boa aparência. 

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados 

para a finalidade em vista e que satisfaçam as normas da 

ABNT que lhes sejam aplicáveis. Na execução dos serviços 
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relativos às instalações elétricas deverão ser 

rigorosamente observadas às Normas Técnicas vigentes e o 

respectivo projeto. Os eletrodutos deverão ser embutidos 

nas paredes, obedecendo-se os traçados do projeto. Os 

eletrodutos serão de PVC do tipo anti-chama, ou PEAD 

corrugado flexível, embutidos nas paredes de alvenaria, 

com bitola não inferior a 1”. Todos os materiais 

elétricos deverão ser de 1ª qualidade, linha atual de 

mercado. A nota fiscal dos materiais elétricos assim como 

os respectivos Termos de Garantia deverá ser entregue à 

Fiscalização. 

 

13. Portões de Acesso 

 

Fornecimento e instalação de portão de abrir em chapa de 

aço, com cadeado e dimensões especificadas em projeto e 

memória de cálculo, os portões metálicos receberão fundo 

anticorrosivo 01 demão e pintura com tinta esmalte 02 

(duas) demãos em cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 

Limpeza e Entrega da Obra 

 

A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de 

limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento 

perfeito de todas as suas instalações. O canteiro da obra 

deverá ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para 

locais próprios que não causem prejuízos ao andamento da 

construção. 

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e 

equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras 

utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. Todos os 
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pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que 

ficarem aderentes deverão ser removidos, sem danos às 

superfícies. 

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, 

deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de 

construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos. 

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não 

danificar outras partes ou componentes da edificação, 

utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a 

serem limpas. Particular cuidado deverá ser aplicado na 

remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 

endurecida das superfícies. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

- A empresa vencedora da licitação possui obrigatoriedade do 

encaminhamento do Laudo de Controle Tecnológico e os 

resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos 

serviços (conforme exigências normativas do DNIT) 

antecedente à última solicitação de desbloqueio. 

- A CONTRATADA deverá promover a suas custas toda recuperação 

da área destruída ou danificada no andamento da obra, 

incluindo a recomposição de camada vegetal ou pavimentação 

quando necessária. A recuperação é considerada como parte 

integrante da obra e deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO, 

sendo pré-requisito para liberação da medição. 

- Todas as despesas referentes e execução da obra, tais como 

encargos sociais e trabalhistas, CREA, correrão por conta 

da licitante vencedora; 

- A Prefeitura Municipal de Coqueiral MG exercerá através de 

seus profissionais a fiscalização dos serviços sendo que a 

mesma poderá recusar qualquer tipo que não esteja 



 

Página 17 de 17 

 

compatível com este memorial bem como determinar aceitação 

ou não da qualidade do material empregado nos serviços; 

- A execução dos serviços deverá obedecer às prescrições da 

ABNT; 

- Deverão ser feitas medições ao final; 

- Os serviços deverão ser entregues totalmente completos e 

limpos; 

 

Coqueiral, 24 de novembro de 2021. 

   

 

 


