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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. 
 

É propósito, também, deste memorial descritivo, complementar as informações 
contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução dos trabalhos, a fim 
de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a 
racionalidade, economia e segurança, tanto dos usuários, como dos funcionários da 
empresa contratada. 

 
II. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. Foram disponibilizados os seguintes projetos: 
 

 Projeto de Arquitetura; 
 

 2. 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. 
 

 3. Os materiais deverão ser de primeira qualidade, de acordo com o previsto no 
projeto e nas especificações. 
 

 4. Os materiais serão pagos de acordo com as entregas, aprovadas pelo 
Departamento de Engenharia e Obra da UniRV de Rio Verde/GO, através da 
fiscalização da obra.  
 

 5. Os materiais rejeitados pela fiscalização que não sejam os especificados e/ou 
materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade, deverão ser 
substituído corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização, 
em tempo hábil para que não venha a prejudicar o Cronograma global dos serviços, 
arcando a contratada com o ônus decorrente do fato. 
 

 6.  No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser 
levantadas através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a 
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fiscalização deverá ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas 
providências. 

 
ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

 
 
180.000 - ESQUADRIAS METÁLICAS 
 
180.104 – PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS 
(M.O.FAB.INC.MAT.) 

As esquadrias metálicas deverão ser de primeira qualidade em alumínio, deve estar 
em bom funcionamento não podendo apresentar defeitos. Deverão ser executadas com as 
dimensões prescritas no projeto arquitetônico. 
 
SEINFRA C1964 - PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20m E 
ALT.=2,10 A 2,40 m 

Deverá instalar porta corta-fogo duas folhas conforme especificado em projeto, não 
podendo apresentar defeitos. 

 
 


