
 

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI Nº 8561388/2021 - SEINFRA.UBP

1-Objeto para a contratação:
Painéis Laterais do Expocentro Edmundo Dowbrava - Remoção e Instalação

2-Dados gerais da obra:
O presente memorial descritivo refere-se às instalações físicas dos painéis fixos das paredes externas
do EXPOCENTRO EDMUNDO DOWBRAVA, localizado na Av. José Vieira n.315 bairro América, ao
lado do Centreventos Cau Hansen e tem por objetivo discriminar os serviços e materiais a empregar,
justificando o projeto e orientando a execução dos serviços na obra.
3-Equipe técnica:

   profissionais habilitados e com acervo técnico compatível com o objeto

4-Condições gerais:

Os materiais e serviços somente poderão ser alterados mediante consulta prévia ao autor do
projeto e da fiscalização, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha
pelo fabricante.

A obra só poderá ser iniciada no canteiro, após liberação  por parte da comissão
FISCALIZADORA, anotado no Diário de Obra com as devidas assinaturas.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:

1. Todos os materiais serão de primeira qualidade e serão inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA;

2. A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente dimensionada
para atender ao Cronograma de Execução das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessário;

3. Será facultativo a CONTRATADA, ainda na condição de proponente, a realização de visita
prévia ao local onde será realizada a obra a fim de tomar ciência das estruturas hoje
existentes, locação e níveis. Para tal, a empresa proponente deverá contactar o Sr. Claudinei
Francisco Silva, através do telefone (47) 3433-2190 e/ou e-mail
claudinei.silva@joinville.sc.gov.br. Ao final da visita, o proponente deverá
apresentar declaração de conhecimento dos locais onde serão executados os
serviços.

4. Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. Ficará
a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

5. Todo material a ser utilizado na obra poderá ser recusado, caso não atenda as
especificações do projeto, devendo a CONTRATADA substituí-lo quando solicitado pela
FISCALIZAÇÃO.
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6. Deverá estar disponível na obra para uso todo o equipamento de segurança dos
trabalhadores, visitantes e inspetores.

7. Deverá estar disponível na obra o Diário de Obra para anotações diversas, tanto pela
CONTRATADA, como pela FISCALIZAÇÃO.

8. FISCALIZAÇÃO - A FISCALIZAÇÃO é composta por equipe de profissionais da PMJ,
designados para acompanhamento e vistoria da obra.

9. PLACA DE OBRA

Antes de iniciar as obras a CONTRATADA deverá solicitar à SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
DA PMJ o detalhe para confecção da PLACA DE OBRA que terá as medidas de 2,00x1,00m em
chapa de aço galvanizado fixada em quadro de caibros de madeira e estruturados em escoras de
eucalípto descascadas e devidamente fixadas no solo. A base da placa deverá ficar distante do
solo 200 cm. A locação da placa será decidida em conjunto com a FISCALIZAÇÃO.

    10. PROGRAMA DA OBRA

A obra constitui-se de:

- Remoção das lonas e das estruturas metálicas dos painéis de fechamento existentes;

- limpeza dos vãos em alvenaria e remoção de quaisquer elementos que comprometam a
instalação dos novos fechamentos;

- Instalação de novos painéis de fechamento;

- limpeza final;

5-Identificação e descrição dos serviços (especificação), de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, em conformidade com a planilha:

ESQUADRIAS AÇO GALVANIZADO A FOGO

Confecção de quadros de aço, conforme dimensionamento definido em projeto, para fechamento
dos vãos localizados na parte superior das paredes externas do pavilhão. Estas estruturas serão
montadas em módulos que permitam o processo de galvanização a fogo. Todas as furações
para fixação dos painéis entre os módulos, para fixação das telhas de Polipropileno e para fixação
nos vãos das paredes, serão previamente providenciados para que não hajam tais procedimentos
pós galvanização.

Todas as peças receberão pintura eletrostática cor Branca. Somente após a finalização da
fixação dos painéis, nos devidos vãos, serão fixadas as telhas, do tipo trapezoidal de
Polipropileno branco leitoso, parafusadas em todos os perfis horizontais, posicionadas no sentido
vertical.

A fixação dos painéis no concreto e nas alvenarias será feita utilizando parafusos tipo parabolt
Pba e para fixação nos elementos existentes em aço utilizar parafusos tipo attack.

LIMPEZA

Na verificação final, serão obedecidas as seguintes normas da ABNT:

NB-597/77 - recebimento de Serviços de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675)

 

Memorial Descritivo de Obras SEINFRA.UBP 8561388         SEI 19.0.109193-4 / pg. 2



 
6-Gestor da contratação:

SECULT - Secretaria de Cultura e Turismo

Documento assinado eletronicamente por Vanio Lester Kuntze , Coordenador
(a), em 11/03/2021, às 12:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 8561388 e o código CRC 95F5A8EE.
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