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1.  INTRODUÇÃO 

1.1   Objetivo Geral 

 
1.1.1. Estas especificações de Equipamentos, Materiais e Serviços 

discriminam as condições gerais previstas no projeto que deverão ser 
atendidas na execução das obras de adequação na Rua Chopinzinho, 
localizada no Loteamento Parque dos Ipês, entre as ruas Bororós e 
Edite Elvira Sgarioni, Quadras 07, e 12, pela contratada e pelos órgãos 
da Prefeitura Municipal de Cascavel. Também discrimina os insumos 
(materiais, equipamentos e pessoal) a serem empregados e os 
métodos construtivos a serem seguidos. 

1.1.2. A proposta do projeto consiste na reforma de trechos de calçada, 
rampas, e execução de canaleta para drenagem de águas pluviais. 

1.1.3. Integram e complementam este memorial os arquivos em dwg, 
contendo: Planta baixa, elevações, cortes e demais detalhamentos. 

1.1.4. São integrantes destas especificações, como se nelas estivessem 
transcritas, as Normas Técnicas da ABNT, e, ainda; códigos, normas, 
leis e regulamentos dos órgãos públicos federais, estaduais ou 
municipais e das empresas concessionárias de serviços públicos, que 
estejam em vigor e sejam referentes aos tipos de serviços aqui 
descritos. 

1.1.5. Para fins de especificação os termos abaixo têm os seguintes 
significados: 

 a) Contratante - autoridade responsável pela contratação dos 
serviços; 
 b) Contratada - pessoa física ou jurídica responsável pela execução 

dos serviços; 
 c) Fiscalização - indivíduo ou comissão representante do 

Contratante junto à Contratada, designado(a) para verificar, de modo 
sistemático, o cumprimento de todas as disposições contratuais e 
ordens complementares, em todos os seus aspectos; 

 d) ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
 e) NBR - Norma Brasileira Registrada do SINMETRO; 
 f)  SINMETRO - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial; 
 g) DIN - Normas Industriais Alemãs; 
 h) LEI 8666 -  de 21 de Junho de 1993, da Presidência da República; 
 i) NR – 06 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho de 

Equipamentos de Proteção Individual; 
 j) NR – 18 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho - 

“Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção"; 
 l) EPI – Equipamento de Proteção Individual, de acordo com a NR-

06; 
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 m)  PCR – Pessoa em cadeira de rodas, de acordo com a NBR 
9050/2004; 

 n) PMR – Pessoa com mobilidade reduzida, de acordo com a NBR 
9050/2004; 

1.2 Assistência Técnica e Administrativa 

1.2.1 Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, 
a Construtora CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades 
legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa 
necessárias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos. 

1.2.2 Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá à 
CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecânico e as 
ferramentas necessárias, contratar mão de obra idônea, de modo a 
reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e 
suficiente de operários que assegurem progresso satisfatório às obras, 
bem como obter os materiais necessários em quantidades suficientes 
para sua conclusão no prazo fixado em contrato.  

1.2.3 Todos os materiais e mão-de-obra serão fornecidos pela 
CONTRATADA. 

1.2.4 Os materiais empregados na obra deverão ser novos, de primeira 
qualidade, obedecer às orientações dos fabricantes quanto ao método 
executivo e às ferramentas apropriadas, e às normas da ABNT. Em 
caso de dúvidas deverão prevalecer as normas da ABNT. 

1.3  Fiscalização 

1.3.1 É a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa verificação dos 
materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à 
FISCALIZAÇÃO, o acesso a todas as partes das obras. 

1.3.2 FISCALIZAÇÃO deverá ser exercida por engenheiros vinculados à 
CONTRATANTE, sempre adiante designados por FISCALIZAÇÃO, 
com autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, 
controle e fiscalização das obras e serviços de construção. 

1.3.3 CONTRATADA deverá manter sempre na obra a disposição da 
FISCALIZAÇÃO um livro diário de ocorrências - Diário de Obras - 
atualizado, com fornecimento de cópia para a FISCALIZAÇÃO. Este 
servirá para anotações de rotinas de obra, bem como condições 
climáticas, greves, alterações de projetos ou especificações e demais 
ocorrências. 

1.3.4 A empresa CONTRATADA obrigatoriamente deverá apresentar 
amostras dos materiais empregados para apreciação por parte dos 
profissionais da equipe de projetos da FISCALIZAÇÃO.  

1.3.5 À FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de ordenar a suspensão das 
obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que fica sujeita a 
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CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, 
sempre que estes estiverem em desacordo com o Memorial de 
especificações, respectivo projeto e detalhes. 

1.3.6 A CONTRATADA obriga-se a retirar do canteiro de obras, todos os 
materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, bem como, 
iniciar quaisquer demolições exigidas, correndo por sua conta exclusiva 
as despesas decorrentes das referidas demolições e reconstruções. 

1.3.7 A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, imediatamente após o 
recebimento da comunicação da FISCALIZAÇÃO, qualquer 
empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu, que, a critério da 
FISCALIZAÇÃO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade 
técnica. 

1.3.8 Nos serviços a cargo de diferentes empresas contratadas estas 
deverão articular-se entre si de modo a proporcionar o andamento mais 
rápido e harmonioso da obra em seu conjunto. 

1.3.9 Qualquer dúvida concernente ao disposto no item precedente deverá 
ser resolvida entre as referidas empresas, se necessário com a 
interferência da FISCALIZAÇÃO, a qual poderá decidir em definitivo e 
sem apelação. 

1.3.10 O pagamento dos serviços contratados deverá ser realizado de acordo 
com o estabelecido no Contrato. 

1.4 Responsabilidades 

1.4.1 Ficará a cargo exclusivamente da CONTRATADA a responsabilidade 
civil e criminal da obra. A Contratada será responsável pela 
manutenção da ordem, mantendo serviço de vigilância no canteiro, até 
a entrega definitiva da obra. 

1.4.2 A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos serão executados 
pela CONTRATADA, de acordo com as exigências da municipalidade 
local.  

1.4.3 Periodicamente, a obra deverá ser limpa, sendo procedida remoção de 
todo entulho e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos de 
construção. Madeiras de formas e andaimes deverão ser limpos e 
empilhados, livres de pregos. 

1.4.4 A completa limpeza do terreno deverá ser efetuada dentro da mais 
perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem 
danos a terceiros. 

1.4.5 O Contratante, em hipótese alguma, responderá por eventuais danos 
ou perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA que 
venham a ocorrer nas áreas de propriedade do Município. 

1.4.6 A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente aos projetos 
e suas formas, dimensões e concepções arquitetônicas e ao presente 
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MEMORIAL. Nenhuma alteração nos projetos e especificações poderá 
ser feita sem consentimento prévio da FISCALIZAÇÃO, por escrito. 

1.4.7 Em caso de dúvidas quanto à interpretação do memorial de 
especificações, do projeto arquitetônico, detalhes ou das instruções de 
concorrência, deverá ser previamente consultada a FISCALIZAÇÃO. 

1.4.8 Em casos de divergências entre as cotas dos desenhos e suas 
dimensões, medidas em escala, deverão prevalecer sempre as 
primeiras. 

1.4.9 Todos os detalhes de serviços que constarem nos desenhos e não 
mencionados nas especificações, assim como todos os detalhes de 
serviços mencionados nas especificações e que não constarem nos 
desenhos, deverão ser interpretados como parte de todo projeto 
arquitetônico. 

1.4.10 A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os 
projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços. 

1.4.11 A Contratada deverá cumprir as prescrições referentes às Leis 
Trabalhistas, de Previdência Social e de Seguro de Acidentes do 
Trabalho, devendo fornecer os equipamentos de proteção individual 
(EPI), específicos para cada atividade desenvolvida. Deverá ainda 
entregar à Fiscalização cópia do recibo dos equipamentos assinado, 
um para cada um dos envolvidos na obra, além de treinamento para o 
uso dos EPI. 

1.5 Recebimento Provisório 

1.5.1 Quando a obra e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos 
em perfeito acordo com o Contrato, deverá ser lavrado um termo de 
Recebimento Provisório que deverá ser passado em três vias de igual 
teor, todas elas assinadas por um representante da FISCALIZAÇÃO e 
pela CONTRATADA. 

1.5.2 As duas primeiras vias deverão ficar em poder da FISCALIZAÇÃO, 
destinando-se a terceira à CONTRATADA. 

1.6 Recebimento Definitivo 

1.6.1 O Termo de Recebimento Definitivo deverá ser lavrado 60 (sessenta) 
dias após o Recebimento Provisório, referido no item anterior, e se 
tiverem sido atendidas todas as reclamações da FISCALIZAÇÃO, 
referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em 
qualquer elemento das obras e serviços executados, e se estiverem 
solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de 
pagamento a operários e fornecedores de materiais e prestadores de 
serviços empregado nas obras objeto do Contrato. 
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1.6.2 O Termo de Recebimento Definitivo deverá ser passado no mesmo 
número de vias, assinado e distribuído de forma idêntica à estabelecida 
no item precedente para o Recebimento Provisório. 

1.6.3 O Termo de Recebimento Definitivo deverá conter formal declaração de 
que o prazo mencionado no artigo 618 do Código Civil será contado, em 
qualquer hipótese, a partir da data deste mesmo Termo. 

1.6.4 A garantia por cinco anos, de que trata o referido artigo do Código Civil, 
deverá ser declarada por escrito pela CONTRATADA; que substituirá ou 
refará, por sua conta, sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASCAVEL, as partes que apresentarem defeitos ou vícios de 
execução, não oriundos de mau uso. 

1.7 Sub-empreitadas 

1.7.1 A CONTRATADA não poderá sub-empreitar as obras e serviços 
contratados no seu todo, podendo, contudo fazê-lo parcialmente para 
cada serviço, mantida, porém, sua responsabilidade direta perante a 
FISCALIZAÇÃO. 

1.8 Acidentes de Trabalho 

1.8.1 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de 
quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços 
contratados, uso indevido de patentes registradas e ainda que resultante 
de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da 
obra em construção até sua aceitação definitiva pela FISCALIZAÇÃO, 
bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por 
fatos oriundos dos contratos, ainda que ocorridos na via pública. 

1.9 Incêndio 

1.9.1 Deverá ficar a critério da CONTRATADA fazer, por sua própria conta, os 
seguros contra fogo, quer na obra, quer de todos os materiais existentes 
no local da mesma. 

1.9.2 A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização em caso de 
incêndio, seja a que título for, salvo o que lhe é devido pelo seguro que 
por sua conta tenha feito, assim como não poderá retardar ou suspender 
serviço de reconstrução, com base em demora no pagamento da 
indenização por parte da Companhia de Seguros. 

1.9.3 A CONTRATADA só ficará obrigada a efetuar o seguro, em caso de 
exigência contratual expressa. 

1.9.4 No caso de incêndio, as partes da obra atingidas deverão ser demolidas 
e reconstruídas, se, a juízo da FISCALIZAÇÃO, não puderem ser 
reparadas convenientemente. 

1.9.5 Se o incêndio se manifestar em material de obra, deverá ser o mesmo 
readquirido pela CONTRATADA. 
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1.9.6 Em qualquer um dos casos as reparações imediatas, e de acordo com 
as determinações da FISCALIZAÇÃO, deverão ocorrer por conta 
exclusiva da CONTRATADA. 

1.10 Licenças e Franquias 

1.10.1 A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licenças e franquias 
necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos 
prescritos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas 
referentes à obra e a segurança pública, bem como, atender ao 
pagamento do seguro de pessoal, despesas de água, luz e força. É 
obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, à 
sua custa, das multas impostas pelas autoridades. 

1.11 Penalidades Contratuais 

1.11.1 As multas por infração de cláusulas contratuais, seja por montante ou 
por modo de cobrança, deverão ser estabelecidas no Contrato; 

1.11.2 Igualmente no Contrato deverão constar os casos de sua rescisão e 
outras obrigações a assumir neste particular. 

1.11.3 Os prazos para a finalização da obra deverá estar em contrato, sendo 
suas penalidades descritas no mesmo. 

1.12 Armazenamento de Materiais 

1.12.1 A CONTRATADA deverá ser responsável pelo armazenamento, em 
condições adequadas, de todos os componentes necessários à 
preparação dos concretos, abrigando o cimento e estabelecendo a 
rotatividade correta dos seus depósitos, protegendo as pilhas de 
agregados contra a contaminação por materiais estranhos ou 
segregação e todas as providências complementares, inclusive em 
atendimento à determinação particular da FISCALIZAÇÃO, na guarda e 
manutenção dos materiais. 

1.13 Gerais 

1.13.1 Aconselha-se visita ao local onde se implantará a obra para 
conhecimento das condições em que atualmente encontram-se o 
terreno e os imóveis existentes, antes da assinatura do contrato, não 
sendo aceitas reivindicações posteriores por parte da CONTRATADA 
com base em imperfeições, incorreções, omissões ou falhas na 
documentação.  

1.13.2 Dos resultados desta verificação preliminar deverá a CONTRATADA 
dar imediata comunicação escrita à FISCALIZAÇÃO, apontando 
discrepâncias, omissões ou erros que tenha observado, inclusive sobre 
qualquer transgressão a normas técnicas, regulamentos ou leis que 
possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras. 
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1.13.3 A CONTRATADA deverá manter um engenheiro na obra, devidamente 
inscrito no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia da região, sob a qual esteja jurisdicionada a obra. Os 
contatos entre a Fiscalização e a CONTRATADA deverão ocorrer, 
preferencialmente, através deste profissional. 

1.13.4 Antes do início dos serviços, a CONTRATADA confeccionará placa de 
obra (de Projeto e Execução), e deverá afixá-la em local visível e 
adequado, nos padrões e dimensões de acordo com as normas 
vigentes. 

1.13.5 Para indicar as características de forma, textura, cor, resistência, 
qualidade, etc., do material a ser empregado nestas especificações, 
são citadas marcas, que devem ser interpretadas como “protótipos 
comerciais”, que servem exclusivamente para indicar o tipo de material 
a empregar. Em todos os casos de caracterização de materiais ou 
equipamentos através de determinada marca, tipo, denominação ou 
fabricante, fica subentendida a alternativa: “ou RIGOROSAMENTE 
EQUIVALENTE”, a critério do autor do projeto. 

 

2  DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

Os serviços a serem executados deverão seguir a previsão em projeto 
e orçamento, sendo: Adequação de trechos de calçada e rampas e  
execução de canaleta para drenagem de águas pluviais. 
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