
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

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

reforma do Espaço Sindicato Rural.  A edificação será adaptada 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 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. Esquadrias 

As portas externas, na fachada principal, serão com fechamento em vidro 8 mm com 04 

folhas de correr. As janelas serão com fechamento de vidro fixo 8mm as dimensões constam no 

projeto. As fechaduras serão de primeira qualidade a ser aprovadas pela fiscalização. Será instalado 

uma porta de ferro de abrir de 0.90x2.10 metros, conforme indicado no desenho. 

 

4. Forro 

A edificação já possui cobertura com estrutura de madeira. Será executado um forro em PVC 

juntamente com a estrutura de fixação. A madeira, utilizada na estrutura de fixação, deverá ser de 

boa qualidade e procedência, isenta 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. 

 

5.  Revestimento 

Nessa etapa será aplicado revestimento em parte piso, indicado no projeto, será um 

porcelanato 60x60cm. Antes da aplicação a superfície deverá esta limpa de gordura, 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, evitando “tempo de espera” grande. Serão rejeitadas as peças 

aplicadas de forma incorreta. 

 

6.  Instalações Elétricas e Refrigeração 

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

distribuídos dois novos circuitos à edificação, para instalação dos ares condicionados 24.000 BTUs. A 

fiação será distribuída sobre o forro, fixada na estrutura do telhado, dentro de eletrodutos 

antichama. Nas descidas será instalado eletroduto sobreposto na alvenaria. Cada luminária será 

composta por duas lâmpadas tubulares de LED com 18W cada. Serão instalados dois ares 

condicionados de 24.000 BTUs cada juntamente com o ponto elétrico. 

 

7.  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, 21 de fevereiro de 2020. 
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