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ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
Campus Cristalina

A - CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Este material apresenta as descrições que compõem a obra de Construção do
Campo de Futebol Society no Instituto Federal Goiano – Campus Cristalina. Apresenta
também as especificações técnicas de equipamentos, materiais e mão de obra a serem utilizados
na obra.

Na execução da obra serão tomados por base o Projeto de Arquitetura, os Projetos
Complementares, o presente memorial descritivo e as especificações técnicas. Cada um destes
documentos complementa o outro e vice-versa.

Todos os detalhes que constam nos projetos deverão ser executados.

No caso de desacordo entre os projetos e o Memorial Descritivo, caberá à
Fiscalização da Contratante decidir sobre a melhor opção a ser adotada.

Qualquer modificação que se fizer necessária, tanto nos projetos como na execução
da obra, deverá ser autorizada por escrito pela Fiscalização da Contratante.

Qualquer modificação que a Fiscalização da Contratante expuser à Contratada, desde
que não onere o valor do orçamento da obra, deverá ser executada rigorosamente pela
Contratada.

Se a modificação exposta pela Fiscalização da Contratante onerar o valor do
orçamento contratado, deverá ser executada somente após a assinatura do aditivo contratual
autorizado pelo Diretor Geral do Instituto Federal Goiano – Campus Cristalina.

A contratada deverá executar a obra com profissionais devidamente habilitados para
cada serviço e será responsável por todos os atos dos seus operários dentro da obra, no horário
ou fora do horário de trabalho. Não será permitida a execução de qualquer serviço prestado à
Contratante sem o devido registro dos funcionários pela Contratada, devendo ser comprovado à
Fiscalização da Contratante, quando solicitado.

A Contratada deverá manter, em visitas periódicas na obra, um profissional



tecnicamente habilitado, especialmente designado como Engenheiro Civil, para prestar
assistência técnica à obra e observar os projetos técnicos, as normas contratuais e demais
documentos complementares, bem como zelar dos equipamentos, ferramentas e assegurar o
progresso satisfatório da obra, solicitando os materiais necessários, em quantidades suficientes
para a execução da mesma, no prazo fixado, prestando ainda todo esclarecimento técnico,
quando solicitado pela Fiscalização da Contratante. A Contratada deverá manter também na obra
um profissional tecnicamente habilitado, especialmente designado como Engenheiro Eletricista,
para prestar assistência técnica à obra e acompanhar a execução dos projetos relacionados a esta
área de atuação profissional.

A ocorrência de erros na construção implicará para a Contratada a obrigação de
proceder, por sua conta e no prazo estabelecido, as correções necessárias, ficando, além disso,
ainda sujeita às sanções aplicáveis para cada caso em particular, de acordo com o contrato.

A obra deverá ser executada com os devidos procedimentos de segurança, segundo
a NR-18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção), sendo que poderá
ser paralisada a qualquer momento pela Fiscalização da Contratante, se houver indícios de
acidentes. A Contratante remunerará a Contratada quanto à elaboração de PCMat e quanto ao
uso de EPIs e EPCs, portanto, deverá ser oferecida a máxima segurança para os trabalhadores da
obra.

Durante a obra a Contratante não se responsabilizará por desaparecimentos de
ferramentas, equipamentos e materiais, de qualquer natureza.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações técnicas (Telefônicas, Enel, Saneago,
NBRs, Inmetro, MTE e demais normas oficiais complementares).

A Contratada deverá tomar providências, às suas custas, da realização de todos os
ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os
reparos que forem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

Competirá à Contratada fornecer todo material, mão de obra qualificada,
equipamentos de segurança coletiva e individual, ferramentas, transportes, instalações
provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado e tudo mais que for necessário para a mais
perfeita execução dos serviços contratados.

Nota: O fornecimento do almoço e café da manhã/tarde (café com leite e 2 pães com
manteiga), para os trabalhadores da obra, deverão ser providenciados pela Contratada (já estão
incluídos nas composições de Preços Unitários, conforme definido no Manual de Metodologias e
Conceitos da Sinapi, Versão 005, atualizada em maio de 2015, Anexo IV - Encargos Sociais e
Complementares).

B - CARACTERIZAÇÃO DA OBRA:

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL GOIANO – CAMPUS CRISTALINA.

Localização:
Rua Guaranis, quadra 12, lote 18, s/n, Setor
Noroeste, Cristalina-GO – CEP nº 73.850-000.

Obra: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY.

C - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA:

 A construção do Campo Society, nas dependências do Instituto Federal Goiano –
Campus Cristalina, deverá ser executada conforme indicado no projeto de arquitetura, projetos
complementares e neste memorial descritivo.

D – DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DA OBRA:

A contratada deverá providenciar a elaboração do PCMAT, antes do início de qualquer
atividade no canteiro de obras. A contratada deverá também fornecer aos operários, dar



treinamento e exigir o uso de todos os equipamentos de segurança coletivos e individuais
necessários e exigidos pela NR-18, tais como botinas com biqueira, óculos de proteção, luvas,
capacetes com jugular, protetor auricular, etc. (os custos já estão incluídos nas composições de
Preços Unitários, conforme definido no Manual de Metodologias e Conceitos da Sinapi, Versão
005, atualizada em maio de 2015, Anexo IV - Encargos Sociais e Complementares), e deverá se
responsabilizar pela manutenção e pelo uso de equipamentos individuais e coletivos de proteção
contra acidentes (EPIs e EPCs) dos funcionários e da segurança de máquinas e equipamentos. A
contratada deverá ainda, disponibilizar equipamentos de segurança (EPIs) para uso exclusivo dos
membros da comissão de fiscalização e visitantes da obra, quando estes precisarem entrar no
canteiro da obra.

             
    
01.00 - SERVIÇOS INICIAIS

Correrão por conta exclusiva da Contratada todas as despesas legais relativas à obra
e seu funcionamento, tais como, taxas, impostos federais, estaduais e municipais, aprovações de
projetos e quaisquer outros, com base na legislação vigente.

A locação da obra deverá ser feita com a utilização de equipamentos de precisão,
para ficar rigorosamente conforme indicado no Projeto Arquitetônico.

Deverão ser instaladas 02 (duas) placas na obra, em chapa de aço galvanizado, para
atender as exigências do Governo Federal e do CREA-GO.

A Contratada deverá fazer remoções periódicas dos entulhos, para manter o canteiro
de obras sempre limpo e em boas condições para a execução da obra. Os entulhos gerados
deverão ser descarregados em local permitido pela Prefeitura Municipal de Cristalina-GO e demais
órgãos ambientais.

Deverá ser executado um pequeno barracão de obra, para guarda de materiais e
ferramentas.  

              

02.00 – SERVIÇOS EM TERRA
      
                  Serão executados todos os serviços em terra necessários, tais como escavações,
apiloamentos e reaterros compactados, relacionados à execução dos alambrados, bancos de
reservas e gols.                 

03.00 – FUNDAÇÕES

Os fundos das valetas dos blocos, das vigas baldrames e das bases dos bancos de
reservas, deverão ser fortemente apiloados, sendo que nos fundos das valetas dos blocos e das
vigas baldrames deverão ter lastros de brita 1, com 3cm de espessura, para evitar contato de
ferragens com o terreno.

Serão executadas fundações com estacas, blocos e vigas baldrames, em concreto
estrutural armado Fck= 30 MPa. Tudo de acordo com o projeto de fundações.

04.00 – ALAMBRADOS, PORTÕES E GOLS

Os alambrados serão estruturados por tubos de aço galvanizado, fabricados de
acordo com a NBR-5580. Os tubos verticais dos quatro cantos serão de 3”, com costura, classe
média, espessura da parede de 3,75mm e peso de 7,83Kg/m. Nas demais estruturas dos
alambrados os tubos, verticais e horizontais, serão todos de 2”, com costura, classe média,
espessura da parede de 3,65mm e peso de 5,10Kg/m. As telas dos alambrados serão de arame
galvanizado, fio 14 BWG e malha de 5x5cm.



Os portões também serão estruturados com tubos de aço galvanizado de 2”,
fechados com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha de 5x5cm. Todos os acessórios de
fixação dos portões, tais como tuchos, travas e porta-cadeados, deverão ser em aço galvanizado.

As traves e travessões (verticais e horizontais) dos gols serão em tubos de aço
galvanizado de 4”, com costura, classe média, espessura da parede de 3,75mm e peso de
11,17Kg/m. Os tubos de fixação das redes serão em aço galvanizado de 1”, com costura, classe
média, espessura da parede de 2,65mm e peso de 2,33Kg/m.

Nota: Não será permitida a substituição de tubos de aço galvanizado por tubos de
outro tipo de material, nem com bitolas e espessuras inferiores às que estão indicadas neste
memorial descritivo.

05.00 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
                 

O aterramento deve ser realizado com hastes em caixa de inspeção. Todas as
estruturas metálicas incluindo postes e alambrado devem ser aterrados, conforme bitolas
especificadas em projeto.

A Iluminação deverá ser feita com refletores de LED, com proteção IP67 ou melhor,
próprio para ficar ao tempo, distribuídos conforme projeto.

O Quadro de Distribuição deve ser próprio para ficar ao tempo, ou ficar abrigado para
proteção de intempéries.

06.00 – ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A Contratada deverá manter, em visitas periódicas na obra, um profissional
tecnicamente habilitado, especialmente designado como Engenheiro Civil, para prestar
assistência técnica à obra e observar os projetos técnicos, as normas contratuais e demais
documentos complementares, bem como zelar dos equipamentos, ferramentas e assegurar o
progresso satisfatório da obra, solicitando os materiais necessários, em quantidades suficientes
para a execução da mesma, no prazo fixado, prestando ainda todo esclarecimento técnico,
quando solicitado pela Fiscalização da Contratante.

A Contratada manterá no canteiro de obras, além de todos os demais operários
necessários, um Encarregado Geral de Obras, que obrigatoriamente será seu funcionário e deverá
ficar permanentemente na obra durante a execução dos serviços.

      

07.00 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Todos os tubos dos gols deverão ser totalmente lixados, limpados e previamente
pintados com 01 (uma) demão de tinta alquídica de fundo. Finalmente, depois que já estiverem
instalados nos seus locais, os gols serão pintados com 02 (duas) demãos de tinta alquídica de
acabamento (esmalte sintético brilhante).

Os 02 (dois) bancos de reservas deverão ser executados com os assentos em
concreto armado, fixados sobre bases de alvenaria.  As bases dos bancos de reservas serão em
tijolos comuns de 5x10x20cm, assentes de uma vez, com argamassa de cimento e areia grossa
(1:3), executadas a até cada 1,00m (medidas de eixo-a-eixo - com 0,20m enterradas dentro do
terreno), serão revestidas em todas as faces externas com a mesma argamassa de assentamento
dos tijolos e depois pintadas com 02 (duas) demãos de tinta acrílica semi-brilho. Os assentos dos
bancos serão em concreto estrutural Fck: 20Mpa armado, com 50cm de largura e 10cm de altura,
em todas as suas extensões. As armações dos assentos serão com 4 ferros de 8.0mm corridos nas
faces superiores, 4 ferros de 8.0mm corridos nas faces inferiores e com estribos de 5.0mm
(6x46cm) a cada 15cm. Os assentos dos bancos deverão ter acabamento com lixamento e
polimento, sem apresentar brocas ou quaisquer outros tipos de incorreções. Os cantos nos bancos
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