
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Guaporé/RS. 

CNPJ: 87.862.397/0001-19 

Obra: Quadra de Esportes na Praça Getúlio Vargas – Benfeitorias, Banheiros e 
Iluminação 

Local: Avenida Monsenhor Scalabrini esquina Rua Pinheiro Machado – Praça 
Getúlio Vargas – Bairro Nossa Senhora da Saúde - Guaporé/RS 

1. OBJETIVO 
Estas discriminações técnicas têm por objetivo descrever os materiais de 
construção a utilizar, determinando as técnicas exigidas para seu emprego. 
Refere-se à Ampliação de Meta – Obras Complementares de Infraestrutura da 
Quadra de Esportes na Praça Getúlio Vargas, com a área total de 275,00m². 
 

2. DISCREPÂNCIAS e PRECEDÊNCIA DE DADOS 
 

2.1  VERIFICAÇÃO PRELIMINAR 
2.1.1 Compete ao executante da obra efetuar completo estudo de plantas e 

discriminações técnicas fornecidas pelo Setor Técnico da Prefeitura para a 
execução da obra. 

2.1.2 Caso sejam constatadas quaisquer discrepâncias, omissões ou erros 
deverá ser imediatamente comunicado ao Responsável Técnico da 
Prefeitura para a execução da obra. 
 

2.2  PROCEDÊNCIA DE DADOS 
2.2.1 Em caso de divergência entre essas discriminações técnicas e o contrato 

prevalecerá sempre o último. 
2.2.2 Em caso de divergência entre estas discriminações técnicas e os desenhos 

prevalecerão as primeiras. 
2.2.3 Em caso de divergência entre as cotas das plantas e suas medidas em 

escalas prevalecerão sempre as primeiras. 
2.2.4 Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, 

prevalecerão as de maior escala. 
2.2.5 Em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes prevalecerão 

os mais recentes. 
 

2.3  DÚVIDAS DE INTERPRETAÇÃO 
2.3.1 Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos ou destas 

Discriminações Técnicas serão consultados os autores dos projetos. 
 
 
 



 
 

3. CONDIÇÕES SUPLEMENTARES DE CONTRATAÇÃO                                            
 

3.1  ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
3.1.1 Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços 

referidos nestas discriminações, o executante da obra se obriga a prestar 
toda a assistência técnica necessária para imprimir andamento convincente 
dos trabalhos. 

 
3.2  MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS. 
3.2.1 Para a execução das obras e serviços que forem ajustados, caberá ao 

executante fornecer e conservar todo o equipamento mecânico e o 
ferramental necessário. 

3.2.2 É de integral responsabilidade de o Executante aliciar mão de obra idônea 
na quantidade necessária para assegurar progresso satisfatório às obras 
dentro dos cronogramas previstos. 

3.2.3 A obtenção dos materiais necessários em quantidade suficiente para a 
conclusão das obras no prazo fixado é de integral responsabilidade do 
executante. 
 

3.3  SUBCONTRATAÇÕES 
3.3.1 O executante não poderá subcontratar as obras e serviços contratados no 

seu todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente em alguns serviços 
especializados, mantida, porém a sua responsabilidade direta perante o 
contratante. 
 

3.4  SEGUROS E ACIDENTES 
3.4.1 Correrá por conta exclusiva do executante a responsabilidade de quaisquer 

acidentes no trabalho de execução das obras contratadas, uso indevido de 
patentes registradas, a destruição ou danificação da obra, da parte já 
construída e em construção até a definitiva aceitação da mesma, bem 
como as indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos 
oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro de 
obras. 
 

3.5  LICENÇAS E FRANQUIAS E ART E RRT 
3.5.1 É de conta do executante a obtenção de todas as licenças e franquias 

necessárias aos serviços a contratar, observando todas as leis, códigos e 
posturas referentes à obra e a segurança pública, bem como atender ao 
pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e 
impostos que digam diretamente respeito às obras e serviços contratados. 
É obrigado, igualmente, o cumprimento de quaisquer formalidades e o 
pagamento, a sua custa, de multas porventura impostas pelas autoridades 
em função de seus serviços. 

3.5.2 A observância das leis, regulamentos e posturas a que se refere o item 
precedente, abrangem também as exigências do CAU e do CREA. 
 



 
 
 

3.6  MODIFICAÇÃO DO PROJETO 
3.6.1 Nenhuma alteração das plantas, detalhes ou discriminações técnicas, 

determinando ou não encarecimento da obra, será executada sem 
autorização do contratante e do autor do projeto e da Secretaria Municipal 
responsável pela obra. 
 

4. RESPONSABILIDADE E GARANTIA 
 

4.1  RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
4.1.1 O executante assumirá integral responsabilidade pela boa realização e 

eficiência dos serviços que efetuar de acordo com estas Discriminações 
Técnicas, Editais e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por 
quaisquer danos eventualmente decorrentes da realização dos trabalhos. 
 

4.2  RESPONSABILIDADE POR ALTERAÇÕES SUGERIDAS 
4.2.1 O executante assumirá integral responsabilidade pela execução de 

qualquer modificação que forem eventualmente por ele propostos e aceitos 
pelo Contratante e pelos autores do projeto. 

4.2.2 Esta responsabilidade e garantia inclui não somente a estabilidade e 
segurança da obra, como também as consequências advindas destas 
modificações e variantes, sob os pontos de vista do acabamento, aspecto 
estético, adequação às finalidades do prédio, clima e costumes locais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIAL DESCRITIVO - ARQUITETÔNICO  

 
1 PROJETO 

 
1.1 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES 
1.1.1 A autoria do projeto de arquitetura é do arquiteto e urbanista André Melati 

assim como os projetos complementares, incluindo o planejamento geral. 
 

1.2 CÓPIAS DE PLANTAS E DOCUMENTOS 
1.2.1 CÓPIAS XEROGRÁFICAS 
1.2.1.1 Todas as cópias xerográficas das Plantas, das Discriminações Técnicas e dos 

demais documentos escritos do projeto necessários ao seu trabalho serão de 
conta do executante. 

1.2.1.2 A empresa contratada deverá manter no canteiro de obras cópia de todos os 
projetos, memoriais e documentações necessárias para a execução da obra. 
 

2 LIMPEZA DO TERRENO 
2.1 LIMPEZA 
2.1.1 Competirá ao contratante efetuar os serviços de limpeza geral para permitir que 

seja executada satisfatoriamente a locação para o desenvolvimento dos 
trabalhos na obra. 

2.1.2 A remoção periódica de entulhos será responsabilidade do executante. 
2.1.3 Durante a execução da obra deverá ser procedida à remoção periódica de 

quaisquer detritos (entulhos da obra) que venham se acumular no recinto do 
canteiro. 

2.1.4 É de inteira responsabilidade de o Executante dar total solução adequada aos 
esgotos e resíduos sólidos (lixo) do canteiro. 
 

3 TAPUMES, APARADOUROS E PROTEÇÕES. 
 

3.1 TAPUMES 
3.1.1 A necessidade da localização dos tapumes será responsabilidade do 

executante quanto à segurança do canteiro. Os tapumes deverão ser 
instalados de tal forma a impedir o acesso de pessoas externas ao canteiro, 
garantindo, desta forma, sua segurança. 
 

3.2 APARADOUROS 
3.2.1 Serão executados aparadouros sólidos em todos os locais necessários para 

proteger os operários, a fiscalização e a terceiros contra quedas de materiais. 
3.2.2 Na execução destes aparadouros serão cumpridas todas as determinações 

referentes à segurança dos operários exigidas pelo Ministério do Trabalho. 
 
 
 
 
 
 



3.3 AFIXAÇÃO DE PLACAS 
3.3.1 O executante construirá “porta-placas”, no qual será colocada uma placa para 

identificação da obra em execução, conforme modelo fornecido pela Prefeitura 
Municipal. 

3.3.2 O executante é responsável pela fixação e conservação das placas que lhe 
foram entregues pelos demais intervenientes. 
 

3.4 GALPÕES 
 

3.4.1 GALPÕES EM GERAL 
3.4.1.1 O executante fará a seu critério, todos os galpões, telheiros, alojamentos, 

escritórios, etc., necessários a seus serviços. 
 

4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
4.1  Instalações provisórias de água  
4.1.1 O executante deverá prover-se da instalação provisória de água junto à rede 
pública para a realização da obra. 
4.2  Instalações provisórias de Luz e Força 
4.2.1 O executante deverá prover-se da luz e força necessária ao atendimento dos 

serviços da obra, instalando um gerador de energia, para seu uso (se 
necessário) ou ligando seu ponto de força à rede pública. 

4.3  Instalações sanitárias provisórias 
4.3.1 As instalações sanitárias provisórias para seus operários serão providenciadas 

e custeadas pelo executante.  
4.3.2 A construção, localização e condições de manutenção destas instalações 

sanitárias deverão garantir condições de higiene não só satisfatórias do ponto 
de vista das exigências mínimas de saúde pública, como também serão de 
ordem a não causar quaisquer inconvenientes às construções próximas ao 
local da obra. 
 

5 LOCAÇÃO DA OBRA 
 

5.1 MARCAÇÃO DA OBRA 
5.1.1 A locação da obra será realizada com instrumentos de precisão pelo 

engenheiro do Executante. 
5.1.2 Serão verificados cuidadosamente pelo executante as dimensões, 

alinhamentos, ângulos e níveis do projeto em relação às reais condições do 
local. 

5.1.3 Havendo discrepâncias entre o projeto e as condições locais, tal fato deverá 
ser comunicado ao setor responsável da Prefeitura Municipal que deverão 
deliberar a respeito. 

5.1.4 Concluída a locação, será comunicado o fato ao fiscal técnico, que deverá 
aprová-la. 

5.1.5 A aprovação da fiscalização não exime o executante da responsabilidade sobre 
qualquer problema ou prejuízo causado por erro na localização de qualquer 
elemento construtivo do prédio. 



5.1.6 A ocorrência do erro na locação da obra acarretará ao executante a obrigação 
de proceder por sua conta às demolições, modificações e reposições 
necessárias (a juízo da fiscalização). 
 

6 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ANDAIMES. 
 

6.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
6.1.1 Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como 

guinchos, serras, betoneiras, vibradores, etc., necessárias a boa execução dos 
serviços, bem como dos equipamentos de segurança (óculos, botas, cintos, 
capacetes, extintores, etc...) necessários e exigidos pela legislação vigente. 

6.1.2 Do fornecimento e uso de quaisquer máquinas pelo Executante, não advirá 
qualquer ônus para o Contratante. 
 

6.2 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
6.2.1 Serão obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do 

trabalho contidas na norma reguladora NR-8, aprovada pela portaria 3214, do 
Ministério do Trabalho. 
 

6.3 ANDAIMES 
6.3.1 Os andaimes deverão ser construídos com o máximo de segurança, de forma a 

permitir, não só o trabalho eficiente e seguro dos operários, como também o 
acesso cômodo da fiscalização do contratante. 
 

7 DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
 

7.1 GENERALIDADES 
7.1.1 O executante será representado junto ao Contratante pelo seu responsável 

técnico que assinar a ART no CREA ou a RRT no CAU relativa à execução da 
mesma. 

7.1.2 Este profissional poderá, sem prejuízo de sua responsabilidade pessoal, fazer-
se representar junto ao Fiscal Técnico pelo engenheiro da obra ou por outro 
profissional pertencente à Executante, que conste na ART / RRT respectiva. 
 

7.2 ENGENHEIRO DA OBRA 
7.2.1 A obra será localmente administrada por um profissional do Executante 

devidamente inscrito no CREA ou CAU o qual deverá estar presente em todas 
as fases importantes de execução dos serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.3 MESTRES 
7.3.1 Mestre geral de obra 
7.3.1.1 O executante manterá em obra, além de todos os demais contra-mestres e 

operário, um mestre (mestre geral) que obrigatoriamente será seu empregado, 
e que deverá estar sempre presente para prestar quaisquer esclarecimentos 
necessários à fiscalização. 

7.3.1.2 O fiscal técnico poderá exigir do Executante a substituição do mestre geral da 
obra, se o profissional demonstrar incompetência para o cargo ou conduta 
nociva ao grupo. 

 
7.3.2 Contra-mestres 
7.3.2.1 O dimensionamento e qualificação da equipe de auxiliares ficarão a cargo do 

executante, de acordo com o plano de construção previamente estabelecido. 
7.3.2.2 O Fiscal Técnico poderá exigir do Executante a substituição de qualquer 

profissional do canteiro de obras desde que verificada sua incompetência para 
a execução das tarefas propostas bem como apresentar hábitos de conduta 
nocivos à boas administração do canteiro de obras. 

7.3.2.3 A substituição deverá ocorrer, no máximo 48 horas após a comunicação, por 
escrito, do Fiscal Técnico.  
 

7.4 VIGIAS 
7.4.1 O Executante, se achar necessário, manterá um guarda permanentemente no 

local da obra, sendo inteiramente responsável pela manutenção da ordem nas 
áreas sob sua responsabilidade até a entrega definitiva da obra. 

7.4.2 O Contratante, em hipótese alguma, se responsabilizará por eventuais roubos 
de materiais ou equipamentos de Executante, ou por danos que venham 
ocorrer na obra e nas áreas de sua propriedade entregue à responsabilidade 
do Executante. 
 

8 DESPESAS DIVERSAS DE OBRA 
8.1 Todo o material de escritório de obras será de inteira responsabilidade do 

Executante, inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe 
competir, do livro de ordens e ocorrências. 

8.2 A obra será mantida permanentemente limpa, sendo o entulho transportado para 
locais indicados pela fiscalização, onde será utilizado como aterro, se for o caso. 
Durante o período de execução da obra deverão ser mantidos em perfeitas 
condições de tráfego os acessos à obra, quer para veículos, quer para pedestres. 

8.3 Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita 
imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais de 
propriedade do Executante e entulhos em geral. A área deverá ser deixada 
perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada pelo Contratante. 
 
 
 
 
 
 



8.4 SERVIÇOS DIVERSOS DO CANTEIRO 
8.4.1 Serão registrados no “Livro de Ordens e Ocorrências” exigidas pela NBR-

5671/84: 
a) Todas as ordens de serviços emitidas pelos intervenientes; 
b) Todos os esclarecimentos e instruções da Fiscalização do Contratante ao 

Executante; 
c) Informações diárias sobre a natureza dos serviços em execução, citando o 

número de operários nestes serviços; 
d) Informações sobre o tempo (ocorrência de chuvas que possam prejudicar o 

andamento do serviço, etc.) 
 

9 MATERIAIS 
9.1 Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos, comprovadamente 

de primeira qualidade. 
9.2 O construtor só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e 

aprovação da fiscalização, a qual caberá impugnar o seu emprego caso não 
estejam de acordo com as especificações técnicas. 

9.3 Cada lote ou partida de material, deverá além de outras averiguações, ser 
contrastado com a respectiva amostra, previamente aprovada. 

9.4 Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras os materiais porventura 
impugnados pela fiscalização, dentro de 72 horas, a contar do recebimento da 
ordem de serviço atinente ao assunto. 
 

10 SERVIÇOS 
10.1 Deverá ser utilizada mão-de-obra de primeira qualidade. 
10.2 A execução de todos os serviços deverá obedecer as Normas de Serviços da 

ABNT. 
 

11 MOVIMENTO DA TERRA 
11.1 Todos os cortes, escavações e aterros necessários à obtenção dos níveis de 

terreno indicados na implantação, não sendo admitidos aterros em solos que 
contenham substâncias orgânicas, serão realizados pela Prefeitura Municipal. 
 

12 FUNDAÇÕES 
12.1 A execução das fundações deverá satisfazer integralmente às normas da 

ABNT relativas ao assunto e deverão ser executadas conforme projeto e 
detalhamentos em anexo. 

12.2 O concreto usinado deverá ter (fck) resistência mínima de 20 MPa  e deverá 
ser executado conforme projeto em anexo. O vigamento de baldrame deverá ser 
impermeabilizado na sua face superior e nas faces laterais em 2 demãos com 
material de boa qualidade. 

12.3 As sapatas serão de concreto armado nas dimensões de 60cm x 60cm x 30 cm 
com ferragem de 10mm a cada 10cm nas faces inferiores e superiores do bloco e 
com dobradura de 90° nas extremidades. Em cinco das oito sapatas deverão ser 
executadas esperas com 4 barras de ferro de 12,5mm para amarração dos pilares. 

12.4 As vigas de baldrame do banheiro serão executadas nas dimensões de 15cm x 
30cm com 3 barras de ferro 10mm na face inferior e 2 barras de ferro 10mm na 
face superior com estribos de 5mm espaçados a cada 15 cm. 



12.5 Serão executadas vigas de baldrame sob todos os muros de contenção do 
talude. As vigas terão o mesmo dimensionamento das vigas de baldrame do 
banheiro. 
 

13 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO  
13.1 Nas estruturas de concreto armado: 
13.1.1 Serão executados cinco pilares de concreto armado com dimensão de 20cm x 

20cm e 3,00 metros de altura conforme indicação em planta de forma do 
projeto com armação de 4 barras de ferro de 12,5mm e estribos de 5mm a 
cada 15 cm. 

13.1.2 As vigas de concreto para execução da laje serão de dois tipos: a) vigas de 
15cm x 30cm sobre as paredes e sem balanços que terão armadura de 3 
barras de 10mm na face inferior e 2 barras de 10mm na face superior; b) vigas 
de 15cm x 80cm que conformarão o balanço no acesso aos banheiros que 
terão 2 barras de ferro de 12,5mm na face inferior e 4 barras de ferro 12,5mm 
na face superior para conformação do balanço que deverão estar amarradas 
aos pilares sobre os quais se dispõe esta viga. 

13.1.3 Sobre o banheiro será executada laje de concreto armado com 10cm de 
espessura com armadura de 8mm nos dois sentidos espaçadas a cada 10cm. 

13.1.4 Serão executados pilaretes de concreto armado em todos os cantos do muro 
de contenção com dimensão de 15cm x 15cm com armadura de 4 ferros de 
10mm e estribos de 5mm a cada 15 cm. 

13.1.5 Será executada uma viga de concreto armado nos locais de existência de 
arquibancadas no talude natural com dimensão de 15cm x 60cm conforme 
demonstrado em projeto arquitetônico. 

13.1.6 Sobre os muros de contenção será executada cinta de concreto armado de 
dimensão de 15cm x 15 cm com 4 ferros de 8mm e estribos de 5mm a cada 15 
cm. que finalizará a amarração do baldrame com pilaretes e esta cinta. 

13.1.7 Todas as estruturas de concreto a serem executadas, conforme indicados em 
projeto estrutural e arquitetônico anexo deverão ter a armadura, concretagem e 
cura dos elementos estruturais citados acima em conformidade com normas 
técnicas NBR-6118. 

 
13.2 FORMAS 
13.2.1 As formas das estruturas moldadas in loco serão executadas em tábuas de 

madeira de pinho 3ª boa ou em chapas compensadas de madeira, 
completamente lisas e suficientemente rígidas, para não permitirem 
deformações e estanques para não haver vazamento da pasta de cimento. 
 
 

13.3 CONCRETO 
13.3.1 O concreto a ser utilizado deverá apresentar traço compatível com a resistência 

exigida (fck 25MPa), sendo indispensável que se proceda a seleção rigorosa 
dos materiais manipulados e cura cuidadosa. Todo o concreto deverá ter 
controle tecnológico independente de ser usinado ou virado em obra. A 
empresa contratada para executar a obra, deverá subcontratar empresa 
especializada em tecnologia do concreto, para prestar assessoria técnica para 
a execução do controle tecnológico de aceitação de todo o concreto utilizado 



na obra. O Controle Tecnológico do concreto será feito de acordo com as 
exigências da NBR 12655 da ABNT e conforme as especificações do projeto. 

13.3.2 No concreto á vista, além dos requisitos normalmente exigidos para os 
elementos de concreto armado, deve-se ter cuidado para se obter superfícies 
com homogeneidade de textura, regularidade e acabamento perfeito. 

13.3.3 O recobrimento das armaduras será de acordo com a NBR 6118/2003 
13.3.4 As cavidades, falhas ou trincas que porventura ocorrerem nas superfícies do 

concreto será preenchido com argamassa de cimento e areia, de modo a lhe 
conferir estanqueidade, resistência e textura uniforme. 
 

 13.4 TUBULAÇÕES EMBUTIDAS NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 
Deverão ser colocadas nas vigas as esperas das tubulações necessárias para 
a rede pluvial, de esgoto e ventilação, e eletrodutos de passagem das 
instalações elétricas. 
 
 

13 PAREDES EM GERAL 
 

13.5 Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços  
13.5.0 Todas as paredes serão executadas com tijolos cerâmicos maciços de dimensões 

aproximadas 8x10x20 cm, sendo assentados na dimensão de 20cm com 
argamassa com cimento e areia média no traço de 1:5, respectivamente. Todas as 
paredes deverão ser executadas devidamente prumadas, niveladas e alinhadas 
conforme projeto arquitetônico. Todos os blocos deverão ser molhados e 
classificados antes do assentamento.  
 

14 IMPERMEABILIZAÇÕES 
14.1. As vigas de baldrame deverão ser impermeabilizadas com pintura asfáltica 
em quatro demãos. As alvenarias de muros de contenção, após revestimento em 
chapisco e emboço, receberão lona plástica preta de 300 micras na face em 
contato com o solo. As paredes de alvenaria dos sanitários e a cobertura do 
mesmo, após o revestimento com chapisco e emboço e camada de 
regularização da cobertura serão impermeabilizadas com manta asfáltica com 
polímeros app soldada á fogo com 3mm de espessura. 
Entre a terra contida e a impermeabilização deverão ser utilizados drenos de pedra 
britada separados da terra por manta geotêxtil. Atrás das paredes dos banheiros 
deverá ser executado dreno em canalização de PVC corrugado perfurado 
100mm que encaminhará a água para a drenagem geral da praça. 
 
 

15 PAVIMENTAÇÕES 
 

15. Serão executados quatro tipos de pavimentações: a) Blocos de concreto pré-
fabricado retangulares de dimensões 8cm x 20 cm x 6cm de altura; b) Pedra britada 
número 02 com camada de 20cm. para locais de drenagem junto à quadra de 
esportes e pista de skate; c) Piso de porcelanato de boa qualidade, com dimensões 
de 40 x 40 cm, antiderrapante na parte interna dos banheiros; d) piso cimentado 
alisado e posteriormente vassourado na escada de concreto armado de acesso ao 



largo da praça. As peças de revestimentos de piso deverão ser previamente 
aprovadas pelo Departamento Técnico da Prefeitura Municipal. Onde não houverem 
vigas de concreto armado para finalização de pavimentos serão executados meios-fios 
pré-fabricados de concreto armado com dimensão de 10cm x 30cm. fixados no solo de 
forma que não permitam o deslocamento dos pavimentos. Também será utilizado 
meio fio pré-fabricado para a drenagem da pista de skate junto ao talude da 
praça. 

 

15.1 BASES 

15.1.1. As as bases dos pavimentos a serem executados deverão ser específicas para 
cada tipo de pavimento. Para os blocos de concreto armado será executada três 
camadas, a primeira para resistência que será executada através da compactação do 
solo existente, a segunda para drenagem que será executada através de 10 cm de 
pedra britada número 02, e a terceira e última para assentamento dos blocos será de 
10 cm de pó de brita, pedrisco ou areia. Para a drenagem em pedra britada, da 
mesma forma será feita a compactação do solo e antes da colocação da pedra britada 
será colocado como separação do solo compactado e brita uma manta geotêxtil 
evitando-se desta forma a mistura do elemento drenante com o solo. Para o piso de 
porcelanato será executada a compactação do solo, para posteriormente execução de 
10cm de pedra britada para drenagem e sobre esta um contrapiso de 6cm de 
concreto, as peças de porcelanato serão assentadas com argamassa colante sobre o 
contrapiso devidamente nivelado. A escada de concreto armado será perfeitamente 
ajustada em suas dimensões previstas no projeto e alisada, sendo que as superfícies 
horizontais receberão tratamento superficial vassourado transversalmente para que 
exista aderência no transitar dos pedestres. 

 15.2.3 O contrapiso deverá estar nivelado com a parte de cima da viga de fundação. 
Será colocada em cima, uma malha de ferro 5.0 mm com o espaçamento de 30 x 30 
cm e posteriormente a execução do contrapiso.  

15.3 SOLEIRAS E PEITORIS 

15.3.1. Serão executadas soleiras de basalto polido sob as portas dos banheiros 
fixadas com argamassa colante no contrapiso a ser executado e niveladas 
internamente e com saliência mínima de 0,5cm para o ambiente externo, em 
conformidade com ABNT NBR9050. Possibilitando desta forma o acesso universal aos 
banheiros 

15.3.2. Serão executadas pingadeiras de basalto sobre a viga de acabamento da 
cobertura verde assim como sobre todos os muros de contenção e vigas que conforma 
o espaço aberto. As pingadeiras deverão ter largura de 4 cm a mais que a largura dos 
elementos a serem protegidos e recortes na face inferior evitando o escorrimento de 
águas sobre as superfícies verticais que estas protegem. 

16 REVESTIMENTOS 

       As paredes que servirão de contenção, tanto do banheiro como dos muros 
receberão na face a ser impermeabilizada revestimento composto de chapisco e 



emboço, nas faces internas das paredes dos banheiros o revestimento também se 
dará através de chapisco e emboço antes da aplicação de porcelanato assentado com 
argamassa colante. As estruturas de concreto armado deverão ser revestidas com 
argamassa de cimento e areia fina para perfeito acabamento e cobertura de suas 
imperfeições.  

16.1 ARGAMASSA 

16.1.1. As paredes dos banheiros terão revestimento em porcelanato de boa qualidade 
nas dimensões 40x40 assentados com argamassa de cimento-cola até a altura do 
forro. Todas as peças com defeito de fabricação, trincas fissuras ou manchas deverão 
ser refugadas. As juntas entre uma peça e outra deverão ter espessura igual a 3 mm e 
serem preenchidas com material de rejuntamento adequado, na proporção 1:1, 
respectivamente. As juntas deverão ser alinhadas ficando as mesmas no sentido 
vertical e horizontal em relação ao piso ou forro. Todas as peças deverão ser 
mergulhadas em água, no mínimo 24 horas antes do assentamento. Deverão ser 
previamente aprovadas as amostras de azulejos pelo Departamento Técnico da 
Prefeitura Municipal. 

16.2 PINTURA 

16.2.1 Todas as alvenarias e estruturas de concreto aparente que não forem 
revestidas por peças cerâmicas serão pintados com resina acrílica incolor sobre 
selador em duas demãos ou até o perfeito recobrimento dos elementos aparentes e 
deverão receber aprovação da Fiscalização da Obra. 

17 COBERTURA 

17.1 ESTRUTURA DA COBERTURA 

A cobertura será estruturada por vigas e lajes de concreto aramado conforme 
especificado nos itens acima e no projeto arquitetônico. Sobre esta estrutura será 
executada uma camada de regularização para encaminhamento das águas em 
argamassa com um desnível mínimo de 3%. Sobre esta camada será aplicada para 
impermeabilização manta asfáltica com poliéster de 4mm soldada à fogo que será 
protegida por outra camada de proteção mecânica em concreto. A partir desta camada 
será aplicada terra e substrato para plantio de grama sempre verde que fará o 
acabamento da cobertura dos banheiros. 

17.3 FORROS 

Nos banheiros e no acesso aos mesmos será executado forro em chapisco, emboço e 
reboco em argamassa de cimento e areia devidamente nivelado e acabado que 
receberá pintura em resina acrílica em duas demãos como os demais elementos do 
projeto. 

 

18 ESQUADRIAS 

18.1 GENERALIDADES 



18.1.1. Deverão ser submetidas à apreciação prévia da fiscalização todas as 
esquadrias que serão empregadas na obra. 

18.1.2. As peças empenadas, rachadas, com defeitos de funcionamento ou 
desigualdades na madeira, ferro ou alumínio serão recusadas pela fiscalização. 

18.1.3. As dimensões das esquadrias encontram-se especificadas no projeto 
arquitetônico. 

18.3 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 

18.3.1. Indicadas no projeto arquitetônico, as portas possuirão venezianas na parte 
inferior e vidro na parte superior e serão em alumínio anodizado preto fosco com 
locais, características, dimensões, revestimentos indicados em projeto arquitetônico.  

18.3.2. Deverão ser respeitadas as Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificação - 
janela (NBR-10821), Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - 
penetração de água (NBR- 6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas 
externas em edificação - resistência à carga de vento (NBR-6497).  

18.3.3 O alumínio puro será do tipo H - metalúrgico - e obedecerá ao disposto na P-
NB- 167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT. Os 
alumínios deverão ser anodizados, na cor preta fosca, de acordo com as normas da 
ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodização será classe A18 (processo de 
oxidação anódico para proporcionar recobrimento de óxido pigmentado com 
espessura mínima de 18 micras), isento de defeitos.  

18.3.4 no caso de cortes após a anodização dos perfis, as superfícies sem anodização 
não poderão estar visíveis. As ligas de alumínio - considerados os requisitos de 
aspecto decorativo, inércia química ou resistência à corrosão e resistência mecânica - 
serão selecionadas em total conformidade com os especificados nos projetos de 
arquitetura.  

18.3.5 As serralherias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com 
liga de alumínio que apresentem as seguintes características:  - Limite de resistência 

à tração: 120 a 154 MPa  - Limite de escoamento: 63 a 119 MPa  - Alongamento (50 

mm): 18% a 10%  - Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.  

18.3.6 O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado pelas 
definições dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de alumínio 
que apresentem bom aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica.  

18.3.7 A execução será esmerada, evitando-se por todas as fôrmas e meios, emendas 
nas peças e no encontro dos montantes verticais e horizontais. Terá vedação perfeita 
contra os ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento será 
imediatamente corrigido.  

18.3.8. Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, 
limpos, perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas 
de laminação com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, 
atritos e/ou outros defeitos. Os quadros serão perfeitamente esquadriados, tendo os 



ângulos soldados bem esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou 
saliências de soldas.  

18.3.9. As esquadrias não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de 
esquadro, ou de escassas dimensões. Haverá especial cuidado para que as armações 
não sofram distorções quando aparafusadas aos chumbadores. As barras e os perfis 
serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as roldanas, fechos, 
recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, comandos, alças e demais 
acessórios deverão ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, 
suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.  

18.3.10. Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os 
levantamentos e medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, 
assentar as esquadrias nos vãos e locais indicados, observando prumo e nível das 
mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.  

18.3.11 Todas as esquadrias fornecidas à obra deverão ter embalagem de proteção 
em papel crepe, serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as 
peças e manuseadas com o maior cuidado, uma vez que não serão aceitas 
esquadrias com arranhões, vestígios de pancadas ou pressões etc. A retirada da 
embalagem de proteção só será efetuada no momento da colocação da esquadria.  

18.3.12. Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 
7199. 

18.3.13 O guarda-corpo será executado com tubos de aço galvanizado com diâmetro 
de 1 ½” em sua estrutura principal com cinco elementos verticais de altura de 1,10m e 
com aço galvanizado também de 1 ½” em três barras horizontais (superior, 
intermediária e inferior). Além destas serão executadas oito barras horizontais também 
de aço galvanizado, porém com diâmetro de 4/5”. Os elementos verticais deverão ser 
fixados sobre chapas metálicas chumbadas na viga da laje de cobertura dos 
banheiros. 

18.3.14 Todas as barras de apoio utilizadas nos sanitários devem suportar a 
resistência a um esforço mínimo de 1,5 KN em qualquer sentido, ter diâmetro entre 3 
cm e 4,5 cm, e estar firmemente fixadas em paredes ou divisórias a uma distância 
mínima destas de 4 cm da face interna da barra. Suas extremidades devem estar 
fixadas ou justapostas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto de 
fixação com formato recurvado. Quando necessários, os suportes intermediários de 
fixação devem estar sob a área de empunhadura, garantindo a continuidade de 
deslocamento das mãos. O comprimento e a altura de fixação são determinados em 
função de sua utilização, conforme 7.3.1.2, 7.3.4.4, 7.3.5.4, 7.3.6.4, 7.3.7.4 e 7.4.3.1 
da NBR 9050 da ABNT. As barras de apoio e seus elementos de fixação e instalação 
devem ser de material resistente à corrosão, e com aderência, conforme ABNT NBR 
10283 e ABNT NBR 11003. 

A localização das barras de apoio deve atender às seguintes condições: 
a) junto à bacia sanitária, na lateral e no fundo, devem ser colocadas barras 
horizontais para apoio e transferência, com comprimento mínimo de 0,80 m, a 0,75 m 
de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixação). A distância entre o eixo 



da bacia e a face da barra lateral ao vaso deve ser de 0,40 m, estando esta 
posicionada a uma distância mínima de 0,50 m da borda frontal da bacia. A barra da 
parede do fundo deve estar a uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à 
parede e estender-se no mínimo 0,30 m além do eixo da bacia, em direção à parede 
lateral, conforme figura 116; 
b) como trata-se de bacias com caixa acoplada, deve-se garantir a instalação da barra 
na parede do fundo, de forma a se evitar que a caixa seja utilizada como apoio. A 
distância mínima entre a face inferior da barra e a tampa da caixa acoplada deve ser 
de 0,15 m, conforme figura 118 da NBR 9050 da ABNT 
 
18.4 FERRAGEM 

18.4.1 Todas as ferragens deverão ser inteiramente novas e apresentarem perfeitas 
condições de funcionamento e acabamento. As ferragens deverão ser de ferro, com 
aspecto semelhante ao corpo da janela. 

18.5 FECHADURAS/DOBRADIÇAS 

18.5.1. As portas deverão ter fechaduras metálicas cromadas tipo cilindro monobloco, 
com maçaneta de alavanca de boa qualidade. As portas deverão ter as dobradiças 
metálicas cromadas. 

19 VIDROS 

19.1 CONDIÇÕES GERAIS 

19.1.1. Os vidros serão vidros canelados nos banheiros na espessura de 4mm. 

19.1.2 O assentamento das chapas de vidro será feito com silicone ou com massa de 
vidraceiro. 

19.1.3 A vidraçaria obedecerá às disposições da NB-226/88 (NBR 7199): Projetos, 
execução e Aplicações-Vidro na Construção Civil).  

 

20 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 

20.1. Nos sanitários deverão ser instalados lavatórios com bancadas de pedra e vasos 
sanitários com caixa acoplados, sendo as louças de cor branca. Nos sanitários deverá 
ser instalada porta cabides, porta papel nos gabinetes sanitários e torneiras metálicas 
nas pias. Deverão também existir dois banheiros adaptados para portadores de 
necessidades especiais com barras de apoio de 80cm em conformidade com NBR 
9050. 

 Os vasos sanitários deverão ser de louça branca, com caixa acoplada, com assento 
sanitário macio, fixados com parafusos cromados. Deverão ser construídos “pedestais” 
em material resistente para elevação e fixação do vaso sanitário. As caixas acopladas 
dos vasos sanitários deverão ter dispositivo de acionamento da descarga em forma de 
alavanca apropriada para uso de PNE. Os lavatórios deverão ser de louça branca, 
sem coluna (ou com meia coluna), com barras de apoio perimetral.  As torneiras dos 
lavatórios deverão possuir alavancas e serão metálicas cromadas de mesa.  



 

21 INSTALAÇÕES EM GERAL 

21.1 As instalações em geral (elétricas, hidráulicas, sanitárias, pluviais, etc.) deverão 
observar com precisão seus respectivos memoriais e especificações técnicas.  

 

22 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos, com as esquadrias em perfeito 
funcionamento. 

Todas as dúvidas e possíveis omissões constantes nas especificações e nos projetos 
deverão ser solucionadas com o Departamento Técnico da Prefeitura Municipal. 

 

Guaporé, 06 de novembro de 2017. 

 

 

 

_____________________________              _________________________________ 

Arquiteto e Urbanista André Melati                     Município de Guaporé 
CAU 41.936-2                                                       Prefeito Municipal                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIAL DESCRITIVO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

 

1   GENERALIDADES 

           A empresa Executante deverá seguir o projeto anexo, qualquer alteração 
necessária durante a execução da obra deverá ser comunicada ao Departamento 
Técnico da Prefeitura Municipal. O perfeito funcionamento das instalações ficará sob 
total responsabilidade do Executante, estando a critério da fiscalização impugnar 
quaisquer serviços e ou materiais que não estiverem em conformidade com a 
especificação e com o projeto.  

 

  2   INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

  2.1 MATERIAL: As tubulações deverão ser em PVC rígido, soldável, classe 15 nas 
tubulações em geral. O sistema de distribuição de água foi projetado para ser o tipo de 
distribuição direta, sendo os pontos de consumo alimentados pela rede da praça pós o 
hidrante localizado na Avenida Monsenhor Scalabrini.    

  2.2 ALIMENTAÇÃO DOS BANHEIROS: Para a alimentação dos banheiros será 
executada uma rede de tubos de PVC de 25mm que terá junto aos banheiros a 
alimentação das pias e dos vasos sanitários. Deverá ser executado um registro do 
tipo gaveta com acabamento para isolamento dos banheiros pra eventuais 
manutenção.   

  2.4 DISTRIBUIÇÃO: Partindo do hidrante, em PVC diâmetro 25 mm, a distribuição 
da água fria, se dará através de rede enterrada conforme demonstrado em projeto 
arquitetônico com diâmetros de 25 mm. 

 

 3 - REDE DE ESGOTO CLOACAL: 

 3.1  MATERIAL: PVC rígido, branco, tipo esgoto, classe B nas tubulações em geral. 

 3.2 CAIXAS DE INSPEÇÃO: Serão em alvenaria de tijolos maciços revestidos 
internamente com cimento e areia, traços 1:3, alisados e queimados. Terão dimensões 
internas de 50 x 50 cm, e fundo com canaletas de acordo com as normas da 
CORSAN. Suas tampas serão de concreto armado e deverão ficar enterradas. 

  3.3 REDES ENTERRADAS: Serão em tubos de PVC com diâmetros que variam 50 
mm a 100 mm, assentes sobre uma camada de areia, com declividade mínima de 1%.  

  3.4 FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO: Será utilizado filtro anaeróbio com 
capacidade mínima de 1.500 litros. O dimensionamento da fossa séptica e do poço 
sumidouro deverá ser de acordo com a NBR-7229. 

 

 



    

 4  REDE DE ESGOTO PLUVIAL: 

 4.1  MATERIAL: PVC rígido, branco, tipo esgoto, classe B, nas tubulações em geral 
que será instalado com 100mm de diâmetro para drenagem da área da quadra e na 
parte posterior do banheiro (esta em 150mm perfurada). Deverá ser interligada a 
rede pluvial existente na Avenida Monsenhor Scalabrini. 

4.2 DECLIVIDADES: Todas as pavimentações executadas deverão obedecer as 
declividades indicadas no projeto arquitetônico e nos memoriais da obra. 
Encaminhando as águas para os elementos drenantes da superfície da Praça. 
Evitando-se de qualquer forma o acúmulo superficial de água sobre a praça. 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           A execução de todos os serviços deverá obedecer aos preceitos da boa 
técnica, critério este que prevalecerá em qualquer caso omisso no projeto ou 
especificações que possa originar dúvidas de interpretação.  A mão-de-obra deverá 
ser especializada e de primeira qualidade para garantir acabamento esmerado de 
todos os serviços que deverão ser executados de acordo com o projeto e 
especificações.  

 

Guaporé, 06 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

_____________________________              _________________________________ 

Arquiteto e Urbanista André Melati                      Município de Guaporé 
CAU 41.936-2                                                          Prefeito Municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   



MEMORIAL DESCRITIVO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 

 Proprietário: MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS 
 

 Localização:  
Avenida Monsenhor Scalabrini esquina Rua Pinheiro Machado – Bairro Nossa 

Senhora da Saúde - Guaporé/RS. 
 

 Tensão de Suprimento: 380/220 V. 
 

 Tipo de Entrada e Finalidade: 
 A finalidade é uma edificação do tipo pública composta por sanitários e 
espaços abertos.  

 Descrição Geral do Prédio:  
Existirá um conjunto de banheiros constituído por um bloco único. Além de 

iluminação de sistema de iluminação da praça. 
 

 Ponto de Alimentação: 
A tomada de energia será em Baixa Tensão, 380/220V, e se dará com 

ampliação da rede já existente na própria praça junto ao poste de iluminação próximo 
do bloco dos banheiros. 

 Cargas instaladas: 

o Centro de eventos: 

Iluminação e tomadas              =    3.080W 

Total =    3.080W 

 Ponto de Alimentação: 
A tomada de energia será em Baixa Tensão, 380/220V, e se dará com 

ampliação da rede já existente na própria praça. 

 

 Iluminação da Praça: 
Serão instalados 3 postes de aço cônico contínuo reto, flagelado de 9,00 

metros de altura fixado em bloco de concreto de 0,60m x 0,60m x 1,20m com 
chumbadores de aço com flange. Cada poste receberá com braço em tubo de aço 
galvanizado de 1” e comprimento de 1,20m. com abraçadeira de 4”.  

Cada poste terá uma luminária fechada com lâmpadas de 400W/250V de vapor 
de mercúrio com reator e relé fotoelétrico.  A interligação com a rede existente e os 
novos postes e edificação dos banheiros se dará de modo subterrâneo com 
eletrodutos de pvc rígido ¾” e cabo de cobre flexível isolado de 10mm², anti-chama 
450/750V. 



A edificação dos banheiros receberá o cetro de distribuição em caixa de chapa 
galvanizada com tampa metálica para 5 circuitos com disjuntores para os banheiros e 
para a iluminação da praça separados além de um interruptor e uma tomada (600W). 
O acesso terá duas lâmpadas com spots e, em cada banheiro serão instalados spot 
com uma lâmpada fluorescente compacta além de interruptor e tomada 600W. 

 Considerações gerais: 

O presente projeto foi elaborado conforme as Normas Técnicas da ABNT e 
RIC-BT. 

Nos momentos da execução, operação e manutenção, deve-se: 

- Observar os requisitos presentes na NR-10; 

- Seguir as informações descritas no projeto; 

- Utilizar materiais com qualidade comprovada e credenciados pela 
concessionária e normas da ABNT. 

 
Guaporé/RS, 06 de novembro de 2017. 

 

_____________________________              _________________________________ 

Arquiteto e Urbanista André Melati                    Município de Guaporé 
CAU 41.936-2                                                         Prefeito Municipal                       
 
 

            


