
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O presente memorial visa descrever os materiais e serviços a serem utilizados para a 

ampliação de 306,70 m² da E. M. Joanita Giacomeli Tavares.  A edificação em alvenaria será ampliada 

conforme projeto arquitetônico e complementares, planilha orçamentária e cronograma físico-

financeiro que ficarão fazendo parte integrante do Edital e valendo como se nele fossem efetivamente 

transcritos. 

 

1. Projetos, normas e documentos 

O projeto é constituído de projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico, planilha 

orçamentária, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo. 

A empresa executora deverá seguir fiel e criteriosamente o que consta nos projetos, sendo 

que nenhuma alteração poderá ser executada sem autorização da fiscalização da obra e do autor do 

projeto. As alterações sugeridas pelo Executante serão acompanhadas de orçamento. 

O presente projeto atende às normas vigentes da ABNT para edificações, Leis/Decretos 

Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverão ser atendidos pelo seu executor, que 

também deverá atender ao que está explicitamente indicado nos projetos, devendo o serviço 

obedecer às especificações deste memorial. 

 

2. Execução 

A obra será administrada e acompanhada por profissional legalmente habilitado, que deverá 

estar presente em todas as fases da execução da obra e fornecer ART de execução dos serviços sob 

sua responsabilidade. 

A empresa executora deverá providenciar equipamentos de proteção individual, EPI, 

necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme normas na NR-

06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de segurança. A empresa 

executora deverá providenciar, além dos equipamentos de proteção coletiva, também projeto de 

segurança para o canteiro em consonância com o PCMAT e com o PPRA específico tanto da empresa 

quanto da obra planejada. 

Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à empresa executora da obra, ou 

vice-versa, serão transmitidas por escrito, e somente assim produzirão seus efeitos. O diário de obra 

deverá ser preenchido diariamente e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 



liberação da fatura. Este livro deverá possuir duas vias, sendo uma destacável para a fiscalização, e 

ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes 

e especificações técnicas. 

A menos que especificado em contrário, é obrigação da empresa executora a execução de 

todos os serviços descritos e mencionados nas especificações, bem como o fornecimento de todo o 

material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, andaimes, guinchos e etc. para 

execução ou aplicação na obra. Deve também: 

- Respeitar os projetos, especificações e determinações da Fiscalização, não sendo admitidas 

quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado pelas especificações e projetos; 

- Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as 

obras e serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com 

as despesas de material e mão-de-obra envolvidas; 

- Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas 

especificações e regras técnicas; 

- O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade e adiante 

neste Memorial, Edital e Contrato; 

- Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalização e execução). 

Os modelos da placa serão fornecidos pela fiscalização após a contratação, a serem disponibilizadas 

junto ao alinhamento do terreno, antes do início dos serviços; 

- Fornecimento de ART de execução de todos os serviços; 

- Despesas com taxas, licenças e regularizações nas repartições municipais, concessionárias e 

demais órgãos; 

- Preenchimento diário do Livro Diário de Obra, fornecendo cópias para a Fiscalização. 

 

3. Preparo do terreno  

A locação da obra será feita com o uso de Teodolito e trena de aço. As referências de Nível 

serão o constante no projeto arquitetônico. Após a marcação dos alinhamentos e pontos de nível, o 

Empreiteiro fará comunicação à Fiscalização, que procederá a aceitação ou não da mesma. 

Após aceitação deverão ser abertas manualmente as valas para as fundações. 

 

 

 



4. Demolições 

Deverá ser demolida a alvenaria para acesso à circulação do segundo pavimento. As 

esquadrias de ferro deverão ser removidas das paredes divisórias com a ampliação, na fachada leste.   

 

5. Fundações 

As fundações serão executadas em sapatas isoladas conforme projeto estrutural. O projeto 

de fundações deverá ser respeitado na sua íntegra durante a execução.  

Para perfeita verificação do comportamento das fundações poderão ser exigidos, a critério da 

Fiscalização, provas de cargas, responsabilizando-se o Empreiteiro pelo custo das mesmas. 

 

6. Estrutura em Concreto Armado 

Deverão ser executados pilares, vigas e lajes em concreto armado, com fck = 25MPa, conforme 

projeto estrutural. O mesmo será confeccionado in loco, com forma em chapas de compensado 

aprumadas e cobrimento não inferior a 2,5 cm. 

No segundo pavimento, sobre todo o perímetro das paredes em alvenaria, deverá ser 

executada uma cinta de amarração com concreto armado, com fck = 25 MPa e traços definidos pela 

Fiscalização, sobre a qual a estrutura da cobertura será fixada. 

 

7. Paredes 

As paredes externas serão executadas em alvenaria de tijolos aparentes. Para tanto deverão 

ser executados blocos cerâmicos de dimensão 11,5 x 9,5 x 19 cm, outros formatos poderão ser aceitos 

se aprovados pela Fiscalização. As paredes deverão possuir espessura de 25 cm nos perímetros 

externos e 15 cm nas divisórias internas. Para assentamento dos tijolos deverá ser utilizada argamassa 

mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogênea. O 

assentamento será por fiadas e contrafiadas, com juntas de 1,5 cm, ficando regularmente colocadas 

em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.  

Sobre os vãos de portas e janelas e sob o vão de janelas serão executadas vergas em concreto 

armado, na espessura da parede e altura mínima de 10 cm, contendo quatro barras de aço de 

diâmetro 6,3 mm, prolongando-se 30 cm para cada lado vão a cobrir. O pé-direito está discriminado 

nos cortes, que seguem no projeto arquitetônico.  

 

 



8. Esquadrias 

As portas internas serão semi-ocas, com chapas de madeira sem imperfeições e guarnições de 

angelim. As janelas serão de alumínio branco, linha standart. Receberão vidro liso 4 mm. As fechaduras 

serão de primeira qualidade a ser aprovadas pela fiscalização. 

 

9. Cobertura 

A edificação receberá cobertura em estrutura de madeira, que serão armadas sobre vigas de 

concreto armado. Para a estrutura da cobertura deverão ser utilizadas peças de madeira serradas, 

beneficiadas, desempenadas e secas. A madeira deverá ser de boa qualidade e procedência, isentas 

de nós, brancos, cascas, broca, caruncho, trincas, fibras torcidas ou outros defeitos que venham 

diminuir a resistência física das peças, e comprometer sua durabilidade e trabalhabilidade. As tesouras 

em madeira deverão ser imunizadas contra cupins e outros insetos antes da colocação das telhas. 

A cobertura e as cumeeiras serão com telhas de fibrocimento 6 mm parafusadas na estrutura 

de madeira. A edificação receberá ainda forro e rodaforro em PVC e beiral e espelhos em madeira de 

lei. 

 

10.  Revestimento 

Nessa etapa todas as paredes, na face interna, receberão revestimento em argamassa de 

cimento, areia e cal. 

As paredes primeiramente receberão chapisco de argamassa de cimento e areia grossa na 

proporção 1:3. Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, 

vestígios orgânicos e impurezas, e molhadas de maneira adequada. 

O preparo da argamassa deverá ser feita por processo mecânico e contínuo, evitando–se 

segregação dos materiais. 

Em quaisquer dos casos a mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme 

e consistência recomendada. A quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades dos 

serviços a executar em cada etapa, evitando “tempo de espera” grande. Serão rejeitadas as 

argamassas que apresentarem vestígio de endurecimento, retiradas ou caídas dos revestimentos, 

sendo expressamente proibido tornar amassá-la. 

 



A dosagem a ser adotada será 1:2:8 de cimento, cal e areia. O reboco será executado em 

painéis uniformes, desempenados e feltrados, formando superfícies lisas, sem ondulações e 

imperfeições. As paredes internas deverão receber massa fina anteriormente a pintura. 

As salas de aula e a circulação deverão receber forro de 10 mm de espessura em PVC, assim 

como rodaforro. 

 

11.  Pavimentação 

Deverá ser executada camada de contrapiso com espessura não inferior a 8 cm. A área da 

circulação deverá ser pavimentada com cerâmica PEI 5 antiderrapante, com tonalidade semelhante à 

existente, a ser aprovada pela Fiscalização. As salas deverão ser pavimentadas com placas de piso 

vinílico a ser aprovado pela Fiscalização. 

 

12.  Pintura 

As portas receberão selador, lixamento e tinta esmalte em quantas demãos necessárias forem 

para o cobrimento. 

A face interna das paredes receberá pintura em selador e tinta acrílica em quantas demãos 

necessárias forem para o cobrimento, sendo, no mínimo, três. Já a face externa, com blocos cerâmicos 

aparentes, deverá receber pintura com silicone hidro-repelente. 

 

13.  Instalações Elétricas 

As instalações elétricas deverão ser executadas conforme o projeto elétrico onde serão 

distribuídos quatro novos circuitos à edificação. 

A fiação será distribuída sobre o forro, fixada às tesouras, dentro de eletrodutos antichama. 

Nas descidas será embutida na alvenaria, também dentro de eletrodutos antichama. Em cada sala 

será deixada uma espera para cabo de rede/antena externa, sendo que estes cabos não estão 

previstos no orçamento. Cada luminária será composta por duas lâmpadas tubulares de LED com 18W 

cada. 

 

 

 

 

 



14. Limpeza 

Tanto a obra quanto o terreno onde a mesma estará construída deverão ser entregues limpas 

e livres de entulhos ou restos de madeira e outros materiais, devendo qualquer vestígio de argamassa 

ser retirados deixando as superfícies completamente limpas. 

 

 

 

Campestre da Serra, 10 de maio de 2019. 

 

 

_________________________ 

Maurício Costa Boeno 

Eng. Civil – CREA/RS 183812 – Mat. 689 

Secretaria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento 


