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1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Obra:  Ampliação lateral direita do ginásio esportivo localizado nas 

dependências da Escola Municipal Santos Dumont, construção da cozinha, copa e 

depósito ligados ao ginásio de esportes da escola. 

Local da Obra: Rua Arnildo Ehle, n° 55, Vila Caiçara, Agudo - RS, CEP 96540-

000 

Proprietário: Prefeitura Municipal De Agudo. 

Responsável técnico:                             

 

 

 

                                                                                                                                                              

_______________________________________ 

ALDO ITO PAUL 

ENGENHEIRO CIVIL- CREA 46752-D 
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2 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O presente memorial descritivo visa especificar os materiais e serviços a 

serem empregados na obra destinada à ampliação lateral direita de quadra 

esportiva, construção de cozinha, copa e depósito que serão ligados ao ginásio 

de esportes da escola. A obra deverá ser executada com materiais de boa 

qualidade e mão de obra especializada. 

 

3  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

  

  Todos os materiais e serviços a serem empregados deverão satisfazer as 

exigências da ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto à obra deverá ficar uma via 

deste Memorial Descritivo, e dos projetos devidamente aprovados pelas 

autoridades competentes, acompanhados pela Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) do engenheiro responsável pelo projeto e pela execução da obra. 

Também deve permanecer na obra a placa do engenheiro em local bem visível. 

 

4  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

I. Antes do início da obra, a empresa executora deverá fornecer a ART 

(Anotação de Responsabilidade técnica) pela execução da obra; 

II. O diário de obras deverá estar sempre junto a obra, devidamente 

preenchido para fiscalização do Município, ter a assinatura do Engenheiro 

executor; 

III. Deverá ser instalada uma placa de obra em chapa de aço galvanizado, 

fixada sobre apoio de madeira; 

IV. Devido a existência de água, esgoto e energia elétrica, será 

responsabilidade da empresa a devida ligação nas redes já existentes; 

V. Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as 

precauções em relação a andaimes, equipamentos de proteção individual e 
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coletiva, com finalidade de garantir a segurança e acesso somente de pessoas 

permitidas. 

5  INSTALAÇÃO DA OBRA 

 

I. Limpeza da obra: A limpeza inicial consiste na capina e/ou raspagem da 

camada vegetal do terreno. As condições de limpeza deverão ser mantidas em 

todas as etapas da obra. A retirada de entulhos será feita sempre que o volume 

dos mesmos possa atrapalhar as atividades desenvolvidas no canteiro; 

II. Terraplanagem: Ficará a cargo da contratada a execução do perfeito 

nivelamento da área necessária para a construção, de maneira que as cotas de 

projeto já estejam executadas; 

III. Trabalhos em terra: em grande parte, serão realizadas apenas 

escavações manuais, pois o volume de terra a deslocar é compatível com a mão 

de obra necessária para este serviço; 

IV. Locação da obra: Deverá ser realizada conforme as dimensões e níveis 

que constam nas plantas fornecidas, observando sempre o eixo dos elementos 

construtivos. Deverá ser solicitada a presença do fiscal da obra para a verificação 

e aprovação da locação realizada.  Deverá ser feita utilizando instrumentos e 

métodos adequados, com demarcações bem fixadas e travadas; 

 

6  INDICAÇÕES INICIAIS 

 

I. Bota forma do material excedente: todo entulho e material excedente 

deverão ser removidos para bota fora, distantes do local da obra, e a empresa 

deverá se encarregar por este item, não sabendo nenhuma responsabilidade da 

Prefeitura sobre o local escolhido 

II. Concreto: usar sempre concreto com uma boa qualidade, para evitar 

segregação e perda de material. Não será permitido uso de concreto 

remisturado, e deverá ser feita a devida cura, mantendo as superfícies úmidas, 
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e impedindo o acesso a superfície concretada pelo menos 24h após a conclusão 

da concretagem. 

III. Vergas e contravergas: todos os vãos de portas (vão superior) e janelas 

(vão inferior e superior) deverão ter vergas e contravergas de concreto armadas 

de forma com que excedam 30 centímetros, no mínimo, para cada lado do vão. 

 

7 FECHAMENTO LATERAL 

7.1  INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME 

  

 As fundações deverão ser executadas conforme o projeto estrutural, após 

o conhecimento e sondagem do terreno, que ficarão a cargo da contratada. A 

fundação será direta devido ao nível de facilidade e solo encontrado no local.  

 Antes do lançamento do concreto para execução das sapatas, as cavas 

deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 

concreto, assim como deverá haver o total esgotamento de possíveis águas nas 

valas de fundação. O fundo da vala deverá ter uma camada de brita de 

aproximadamente 5 centímetros, e posteriormente, uma camada de concreto 

simples de pelo menos 5 centímetros. O concreto deve ter o fck mínimo de 

25MPa, apresentando armaduras em aço CA-50 e CA-60, conforme o 

detalhamento do projeto. 

 Fica vedado a utilização dos elementos que serão concretados usando o 

solo diretamente como fôrma lateral. 

 As vigas de fundação deverão ser executada conforme as dimensões 

definidas em projeto. Todas as vigas baldrame deverão conter uma camada de 

concreto magro de 5 centímetros para regularizar o fundo da mesma. Todas as 

vigas de fundação serão devidamente isoladas com camada de 

impermeabilizante, que deverão ser aplicadas após a cura de 15 dias, do tipo 

emulsão asfáltica, aplicando duas demãos com trincha espaçadas de pelo 

menos 12h entre as duas demãos, de modo que deverá ser impermeabilizado 

15 cm de altura nas laterais da viga. O concreto deve ter o fck mínimo de 25 
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MPa, apresentando armaduras em aço CA-50 e CA-60, conforme o 

detalhamento do projeto. 

 Para a execução dos elementos estruturais in loco as formas deverão ser 

feitas com chapas de madeira de boa qualidade que apresentem disponibilidade 

na região, e antes da execução da concretagem as formas devem ser molhadas 

até a sua saturação. 

 Deve-se levar em consideração que todos os elementos em concreto 

armado devem apresentar uma resistência mínima à compressão de 25 MPa 

após 28 dias de execução. 

  

7.2 PILARES 

 

 As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas 

apropriadamente, usando madeira de boa qualidade, sem a presença de desvios 

dimensionais, fendas, perfuração por insetos ou encurvamento. As formas 

deverão ser molhadas até a sua saturação.  A montagem das fôrmas deverá ser 

feita de modo que o concreto acabado tenha as formas e dimensões 

especificadas em projeto, que apresente ao final uma superfície lisa e uniforme. 

Antes da concretagem deverá ser removido no interior das formas todos os 

resíduos de materiais. 

  A concretagem e a cura deverão ser executada de acordo com norma 

vigente e deverá ser realizada a verificação do prumo dos pilares ao final da 

execução. Os pilares P1 a P12 serão concretados sob a fundação a ser feita, 

contarão com 3,20 metros de altura e 20cmx20cm de base.  

 

7.3 VIGAS DE RESPALDO 

 

Acima da alvenaria a ser construída será concretada uma viga de respaldo, 

com altura 20 centímetros em todo o perímetro da edificação, armada conforme 

a prancha disponível junto com os anexos desta licitação. 
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7.4 CONTRAPISO 

 

 Deverá ser executado após o terreno estar perfeitamente nivelado e 

devidamente compactado e que todas as canalizações que devam passar pelo 

contrapiso estejam devidamente colocadas.  É necessária a instalação sobre a 

camada de brita de 5 centímetros, sobre o leito será necessária uma camada 

separadora, sendo utilizada a colocação de lona plástica com espessura de 150 

micras e acima dela uma malha soldável Q-92, sendo necessária a instalação 

de espaçadores de modo que a malha não fique em contato com a lona plástica. 

O contrapiso terá uma espessura de 3 centímetros. 

 

7.5 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 

 

 Deverá ser utilizado tijolos cerâmicos de seis furos, de primeira qualidade, 

bem cozidos, leves, duros, com faces planas e de cor uniforme, de forma a ficar 

de acordo com a quadra existente, assentado com tijolo a vista. Na parede frontal 

da quadra serão executadas paredes de 3,20 metros de altura, sempre 

executada sob regime de tijolos aparentes. 

  Todas as alvenarias deverão obedecer às características geométricas e 

dimensões nominais do projeto arquitetônico (parede acabada). Os tijolos/blocos 

deverão atender às especificações da NBR 7170 e 7171, principalmente. Antes 

do assentamento os tijolos/blocos devem ser molhados adequadamente, nem 

excessivamente que se forme uma película superficial de água, nem 

insuficientemente que aqueles absorvam a água de amassamento da 

argamassa de assentamento (as duas situações são prejudiciais à aderência dos 

tijolos/blocos à argamassa). As juntas deverão ter a espessura média de 1,0 cm, 

sendo niveladas horizontalmente; os panos resultantes deverão ser 

perfeitamente aprumados. A argamassa de assentamento será no traço 1:2:8.  



 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Agudo 

 
 

                                                                                                     
 

10 
 

7.5.1 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 

 

Segue a mesma especificação do item  de alvenaria de blocos cerâmicos, 

com as distâncias dadas a seguir, conforme a planta: 

Copa: Distâncias internas de 1,30 m. 

Cozinha: 1,50 metros. 

 

7.6 VERGAS E CONTRA VERGAS EM CONCRETO 

 

 As vergas e contravergas serão de concreto, tendo dimensões 

aproximadas de altura 0,10 metros e espessura igual de 0,10 metros, com 

comprimentos variáveis, dependendo da vão a ser executado, todas 

completamente embutidas na alvenaria. 

A baixo das basculantes a serem instaladas serão moldadas in loco, 

contra vergas de comprimento que compreenda todo comprimento da janela de 

1,60 e ultrapassando um mínimo de 50 cm para cada lado do vão, totalizando 

assim uma contra-verga, para cada janela, de 2,60m de comprimento. 

Acima das basculantes, passa prato e portas a serem instaladas serão 

moldadas in loco, vergas de comprimento que compreenda todo comprimento 

das janelas e portas e 50 cm para cada lado do vão. 

  

7.7  CHAPISCO E EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA  

  

 As alvenarias que irão receber azulejo deverão ser chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, recobrindo-as totalmente. 

O emboço interno e externo será de argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia, serão lançados fortemente e comprimidos contra os chapiscos 

classificados, e apresentarão superfícies ásperas e entrecortado com sulcos 

para facilitar a aderência dos rebocos. 
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7.8  CERÂMICA 

  

 Todos os ambientes deverão ter piso cerâmico, com PEI mínimo número 

03, utilizados em ambientes internos e externos com baixo tráfego que não 

estejam expostos à sujeira abrasiva ou areia, com dimensões mínimas de 35x35 

centímetros, assentados com argamassa colante ACII, utilizada em ambientes 

internos, em que são capazes de absorver variações de temperatura e umidade, 

onde serão colocadas o cimento cola no contrapiso e na parte inferior da 

cerâmica, assentado corretamente com espaçadores e usado martelo de 

borracha evitando a troca de piso em função de piso oco.  

 No banheiro de dá a instalação de revestimento cerâmico em todas as 

paredes até a altura do forro, sendo utilizado azulejos com dimensões mínimas 

de 25x35 centímetros, seguindo também as mesmas especificações técnicas do 

piso. 

 

7.9  ESQUADRIAS 

   

7.9.1 PORTA DE ALUMÍNIO DO TIPO VENEZIANA 80 X 210 

 

 O produto ser entregue fixado com acabamento e instalação e sua fixação 

deve ser feita por parafusos. Deverá ser em alumínio anodizado natural na cor 

branca, isento de defeitos, conforme as dimensões indicadas e serão instaladas 

nos ambientes de escritório e depósito. 

 Os materiais empregados deverão ser de boa qualidade, novos e 

perfeitamente desempenados, sem defeitos de fabricação.  

 

7.9.2 JANELA DE AÇO DO TIPO BASCULANTE  

 

 Os materiais empregados deverão ser de boa qualidade, novos e 

perfeitamente desempenados, sem defeitos de fabricação. Os vidros deverão ter 

a espessura mínima de 4 mm, sendo comum incolor e mini boreal. As janelas 
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basculantes serão executadas em perfis de aço. As esquadrias a serem 

empregadas serão metálicas basculantes em cantoneira de ferro com perfil 3/4". 

 Deve-se ter em vista que a colocação das esquadrias deve-se garantir o 

perfeito nivelamento, prumo e fixação, assim como a perfeita vedação de forma 

a não infiltrar água da chuva na edificação. Na hora do chumbamento do 

contramarco, toda a superfície deve ser preenchida com argamassa cimento e 

areia, contendo um traço de 3:1. Deverá ser utilizado réguas de alumínio. Na 

instalação dos caixilhos deverá haver vedação com mastique, PU ou silicone, 

para impedir a infiltração. As esquadrias deverão ser obrigatoriamente fixadas 

nas vergas de concreto. 

 

7.9.3 KIT PORTA DE MADEIRA  

 

A porta deve apresentar superfície lisa, totalmente sem deformação e 

coloração homogênea, disponível para receber tinta. A fixação do marco é feita 

verificando o prumo, nível e esquadro. As dobradiças deverão ser colocadas de 

forma a porta ficar perfeita para o seu uso, e serem parafusadas no marco. Para 

o assentamento da porta deverá ser usada espuma expansiva de poliuretano 

entre o marco e o requadramento do vão. O acabamento se dará com a 

colocação do marco.  

 

7.9.4 PORTA CORTA FOGO 

 

Deverá ser obedecida a especificação da NR 11742:2003 – Porta corta 

fogo para saídas de emergência. 

 

7.9.5 SOLEIRAS, RODAPÉS E PINGADEIRAS 
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 As soleiras e peitoris/ pingadeiras deverão ser em concreto, pre moldado 

ou moldado in loco devidamente impermeabilizado, com espessura mínima de 

02 centímetros, na dimensão exata do vão da esquadria. 

  

 

7.10  FORRO 

 

Será instalada em toda a edificação Forros em réguas de PVC de 

preferencialmente 10 centímetros, sendo aceito 20 centímetros,  frisado, branco, 

de boa qualidade, com estrutura para fixação em metalon, rota teto e 

entarugamento. 

 

8  PROJETO ELÉTRICO 

 

 O projeto elétrico foi projetado conforme a NBR 5410 - Instalação elétrica 

em baixa tensão. A alimentação será feita através de rede pública, realizada a 

partir do poste da rua existente. Deverá ser executada por pessoal capacitado 

obedecendo os padrões de segurança e especificações que contam no projeto.  

 Os circuitos serão instalados seguindo os pontos de consumo através de 

eletrodutos e caixas de passagem, todos os materiais devem ter boa qualidade. 

A partir do quadro de distribuição, localizado na casa de máquinas, seguem os 

eletrodutos conforme o projeto elétrico. As instalações elétricas serão embutidas 

nas lajes e paredes utilizando eletrodutos flexíveis na cor laranja, utilizando 

cabos de  cobre flexível isolado. 

 Os circuitos serão dotados de dispositivos residuais para garantir 

segurança. Será utilizada lâmpada de LED no interior dos ambientes. 

 

8.1.1 INTERRUPTORES, TOMADAS, QUADRO E DISJUNTORES 
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Os interruptores e tomadas de corrente do tipo universal, de primeira 

qualidade, e quadro de distribuição em PVC, ambos de embutir, com espelhos e 

serão colocados:  

- 1,50 m do piso acabado: o quadro de distribuição na sua face superior;  

- 1,10 m do piso acabado: os interruptores e as tomadas médias;  

- 0,30 m do piso acabado: as tomadas baixas;  

 

9  PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

 

 As instalações previstas farão ligação direta com a parte existente da 

tubulação do local, sendo ela a ligação de água de forma subterrânea entre a 

edificação existente e a ampliação. Os comandos deverão ser todos de metais 

(registros e torneiras).  

 Os efluentes sanitários serão recolhidos em caixa existente e destinado 

diretamente  ao tratamento no processo de fossa séptica e poço sumidouro; Será 

necessário que toda a tubulação deverá ser PVC rígido, de primeira linha e 

deverão ter inclinação mínima de 1% 

 A bancada da pia será de marmorite com as dimensões indicadas em 

projeto, com espessura mínima de 2 centímetros, incluso cuba e válvula plástica, 

embutida na alvenaria e assentada com argamassa de cimento e areia. 

A caixas de gordura será executada junto a parte externa da edificação, 

em concreto pré-moldado 40x40mm, com tampa facilmente removível, o fecho 

hídrico deverá ser de 0,07m e o fundo terá declividade de 10% no sentido da 

saída para a entrada. A tampa será em concreto armado com acabamento 

concordando com o piso da calçada. 

 

10  COBERTURA 

10.1.1 TESOURAS 
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A mesma será executada em perfis de madeiras de primeira qualidade, 

encontradas facilmente na região, com comprimento de 4,20m, devendo ser 

seguidas as especificações de projeto, com a sua fixação sendo feita com pregos 

e cobrejuntas de madeira, conferindo a inclinação desejada. 

 

10.1.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADO 

DE ATÉ DUAS ÁGUAS 

A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre 

eixos das estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das 

terças de 1,6 m. Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 

48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que 

penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; 

 

10.1.3 TELHAS  

 

A cobertura será em telha de fibrocimento ondulada com espessura de 

0,6mm fixadas através de parafusos autoperfurantes promovendo a fixação 

telha-terça. As telhas não deverão apresentar defeitos como trincas ou falhas 

que acometem o desempenho das mesmas ao manter a estanqueidade da 

passarela.  

Antes do início dos serviços é necessária a verificação da perfeita 

instalação da trama de madeira e tesouras. 

 

11  ITENS INCLUSOS NA COZINHA 

11.1.1 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS 

 

  O fogão industrial que deverá ser entregue deverá  ser novo, sem marcas 

de uso, com 4 bocas, com forno e tampa de aço inoxidável, de baixa pressão. 
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Acompanhando 02 queimadores simples e 02 queimadores duplos, com grelhas 

em alta qualidade de ferro fundido 30x30, reforçada, com forno com tampa de 

INOX. A sua alimentação deverá ser a gás de baixa pressão. A sua largura e 

altura pode ser variável, porém deverá ser conforme os itens acima citados. A 

capacidade do forno deverá ser de no mínimo 55 litros, com puxador 

ergonômico, travamento mecânico, e com a saída de gás adaptável para 

qualquer lado. Não é necessário o acendimento automático e também não é 

necessária luz interna dentro do forno e a cor é preferencialmente preta. O 

produto deverá apresentar garantia do fabricante. 

 

11.1.2 CUBA PARA PIA 

 

Deverá ser entregue cubas de embutir de aço inoxidável, com dimensões 

46x30x12 centímetros, válvula em metal cromado do tipo americana para  onde 

deverá estar incluso a válvula do tipo americana em metal cromado e sifão 

flexível em PVC. Para a fixação deverá ser usada massa plástica para mármore, 

conforme o necessário para perfeita instalação do item. 

 

11.1.3 GRANITO PARA BANCADA, 

 

Para a execução das bancadas da copa e cozinha serão utilizados 

granitos, polidos, do tipo andorinha, quartz, castelo corumba ou equivalentes, 

com espessura de 2,50 centímetros, devendo ser previamente decidido com o 

setor responsável para a escolha. 

 

12  ENTREGA FINAL DA OBRA 

 

 Após o término dos serviços, deverá ser feita a limpeza final da obra, 

assim como a remoção de todos os entulhos provenientes da construção civil, 
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não devendo ser deixados restos de resíduos de obras civis e demais impurezas. 

Deverá ser entregue devidamente limpa internamente, sem marcas. 

  

 

 

 

 

Agudo, 15 de Agosto de 2022. 
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LUIS HENRIQUE KITTEL 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ALDO ITO PAUL 
ENGENHEIRO CIVIL  
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