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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: Construção do estacionamento e passeio público do Centro de Atenção 

Psicossocial- CAPS 

LOCAL: Avenida Adolino Bedin (Avenida Brasília) - Equip. Comunitário B - Bairro 

Jardim América - Sorriso MT. 

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 3.647,72 M² 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

O presente memorial descritivo refere-se à obra de construção do 

estacionamento e passeio público do Centro de Atenção Psicossocial- CAPS, localizada 

na Avenida Adolino Bedin (Avenida Brasília) - Equip. Comunitário B - Bairro Jardim 

América - Sorriso MT, com uma área a ser construída de 3.647,72 m². 

Esta obra está prevista para terminar em 30 dias após a ordem de início dos 

serviços. 

O presente instrumento é parte integrante do projeto executivo da obra e visa 

nortear a empresa executora mediante esclarecimentos complementares. 

  

OBRIGAÇÕES DA CONSTRUTORA 

 

Proteger, conservar os serviços executados, bem como sinalizar e manter a 

vigilância necessária à segurança do tráfego. 

Manter, durante todo o prazo do contrato, as amarrações e marcos de locação 

da obra. 

Conduzir os trabalhos de modo a evitar distúrbios ou prejuízos às propriedades 

vizinhas. 
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No decorrer da obra, durante todo o prazo contratual, e de responsabilidade da 

empresa disponibilizar um responsável técnico, capacitado e habilitado, para realiza o 

acompanhamento da obra junto à fiscalização. 

Adquirir e manter, permanentemente, um “LIVRO DE OCORRÊNCIAS” 

autenticado pelo contratante, no qual serão feitas as anotações referentes a quaisquer 

fatos que mereçam registro. Esse livro será arquivado pela contratante quando da 

elaboração da medição final da obra.  

Permitir que a contratante, através de seus especialistas e engenheiros, 

inspecione a qualquer tempo a execução da obra, devendo prestar todas as informações 

e esclarecimentos solicitados. 

Retirar do local da obra e substituir, imediatamente qualquer pessoa que se 

revelar negligente ou não habilitada ou que demonstre mau comportamento, a juízo da 

fiscalização. 

1. SERVIÇOS PREVISTOS 

Trata-se de um contrato para construção do estacionamento e passeio público 

do Centro de Atenção Psicossocial- CAPS, portanto estão previstos apenas alguns 

serviços. Segue abaixo: 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1. Placa 

A placa de obra do construtor deverá ser localizada em local visível e também 

atender às exigências do CREA e da municipalidade local. 

3. MOVIMENTO DE SOLO 

A superfície do terreno deverá estar de acordo com os níveis estabelecidos no 

projeto arquitetônico e devidamente compactada e regularizada. O material de empréstimo 

deverá ser aprovado pela contratante, não devendo possuir grande quantidade de material 

orgânico ou detrito. Antes de se proceder a qualquer aterro, da área deverá ser retirado 

todo o solo misturado com material orgânico, bem como restos de qualquer tipo deste 

material. 

4. INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL/DRENAGEM 

Todas as instalações deverão atender as exigências explicitas no projeto de 

drenagem das águas pluviais, de modo que as escavações a serem feitas para 

assentamento dos tubos de PVC respeitem a inclinação adequada de modo a garantir o 
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escoamento livre da água e execução das caixas com grelha para captação das águas 

pluviais. 

5. SERVIÇOS EXTERNOS A EDIFICAÇÃO 

Seguir planta de especificação de pisos do paisagismo para execução correta 

dessa etapa. 

Na região do estacionamento, deverá ser instalado o piso intertravado com 

espessura de 8cm de forma a suportar os esforços provenientes da circulação dos 

automóveis. A região localizada aos fundos da edificação receberá um lastro de brita 01 

com espessura de 5cm. Quanto a edificação do passeio público, a mesma seguirá os 

padrões exigidos pela legislação do município e contará com o piso intertravado com 

espessura de 6cm, plantio de grama e instalação de piso tátil para acessibilidade. 

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES FINAIS 

A Obra antes da sua entrega, deverá ser contar com a varrição de toda a área onde 

os pisos intertravados foram instalados, com uso de vassoura de cerdas rígidas. 

 

 

SORRISO–MT, 06 de abril de 2021. 
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