MEMORIAL DESCRITIVO/
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBRA: CENTRO DE CONVENÇÕES
LOCAL: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - RIO VERDE/GO

I. OBJETIVO
O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos e
orientar a execução dos serviços relativos à execução do Centro de Convenções na UniRV Rio Verde-GO.

II. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Foram disponibilizados os seguintes projetos:
 Projeto de Arquitetura;
2. A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica do Departamento de
Engenharia e Obras da UniRV de Rio Verde/GO, através de profissional(is) devidamente
habilitado(s) e designado(s).
3. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas, no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.
4. Quando se fizer necessária à mudança nas especificações ou substituição de algum
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverá apresentar solicitação
escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.
5. A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente
habilitado, além de ter encarregado de obras, que deverá permanecer no serviço durante
todas as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competência.
6. A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais de primeira
qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações.
7. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mãode-obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes
horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc, bem como
providências quanto a legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou
federais, correrão por conta da Contratada.
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8. Os serviços serão pagos de acordo com as medições, aprovada pelo Departamento de
Engenharia e Obra da UniRV de Rio Verde/GO, através da fiscalização da obra. O primeiro
pagamento de serviços só poderá ser autorizado após o devido registro da obra no
CREA/GO.
9. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os
especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou
serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra qualificada,
em tempo hábil para que não venha a prejudicar o Cronograma global dos serviços, arcando
a contratada com o ônus decorrente do fato.
10. No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas
através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser
obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providências.
11. TODOS OS SERVIÇOS E RECOMPOSIÇÕES, NÃO EXPLÍCITOS NESTAS
ESPECIFICAÇÕES BEM COMO NAS PLANTAS, MAS NECESSÁRIOS PARA A
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROGRAMADOS E AOS PERFEITOS ACABAMENTOS DAS
ÁREAS EXISTENTES DE FORMA QUE RESULTE NUM TODO ÚNICO E ACABADO,
DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.
ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS
210.000 - FORROS
210.498 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE
12,5MM
210.506 - TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM
A contratada deverá instalar forro em placas de gesso do tipo macho e fêmea, nas
salas indicadas em Projeto Arquitetônico, na cor branca com 12,5 mm de espessura, a
estrutura de fixação do forro deverá ser perfeitamente nivelada, evitando ondulações e o
encaixe entre as chapas não deverá apresentar defeitos.
As placas serão colocadas diretamente na estrutura do telhado ou em estrutura auxiliar de
arame. Para rebaixamento de teto as chapas deverão ser fixados em peças 2" x 3", fixadas
às paredes na altura indicada no projeto, distando uma das outras 50cm.
Todos os ambientes receberão tabicas.
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