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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. Identificação 

1.1. Objeto: Construção de Pavilhão para as Garagens da Vila São Paulo  

1.2. Proponente: Prefeitura Municipal de Ipê  

1.3. Endereço da Obra: Rua Santo Agostini, distrito de Vila São Paulo  

1.4. Área a construir: 225,00m² 

 

2. Apresentação 

A presente obra é constituída pela construção de um pavilhão misto para 

abrigar a secretaria de obras do distrito de Vila São Paulo, no município de Ipê.  

Os itens do orçamento possuem o código SINAPI, aonde podem ser 

conferidos no site www.caixa.gov.br, as composições de serviços e materiais que 

compõem cada código, tendo a possibilidade também ser acessado os cadernos 

técnicos de composições com toda execução e detalhamento de cada serviço, 

portanto neste memorial não será descrito detalhadamente como os serviços 

devem ser executados pois para código do SINAPI existe uma referência técnica 

publicada ao alcance de todos que desejarem maiores informações sobre a correta 

execução de cada item do orçamento. Nenhum preço do orçamento esta acima dos 

valores de referência do SINAPI para o mês citado no cabeçalho do orçamento. Os 

itens de composição própria COMPO, os quais não existem publicação do SINAPI, 

possuem valores de referência no mercado local. 

 

3. Execução da obra 

3.1. Serviços Preliminares 
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  Os serviços preliminares são constituídos pela execução da demarcação 

da obra com gabarito de madeira. Não está previsto qualquer instalação provisória 

devido a obra tratar-se de grande parte de elementos pré-fabricados, que serão 

apenas montados no local e rapidamente a própria cobertura servirá para abrigo de 

materiais e ferramentas para execução dos demais serviços. Próximo ao local há 

banheiros públicos que poderão serem utilizados no período de construção. As 

ligações de água e luz serão disponibilizadas pelo município e os consumos 

custeados também pelo município de Ipê.  

 

3.2. Infraestrutura 

  As fundações serão realizadas com a execução da regularização da base 

da sapata com concreto magro e após a instalação de sapatas cálices pré-fabricada e 

novamente concretadas a fixação das mesmas. Na parte interna as sapatas das vigas 

do escritório e banheiro serão executadas in loco, nas dimensões de 0,8x0,8 metros e 

altura de 0,40m. 

  Toda escavação e reaterro será realizada pela Secretaria de Obras do 

município sem qualquer custo adicional para a empresa contratada para realizar a 

construção. 

 

3.3. Supraestrutura 

 Todo o concreto armado utilizado para execução da supraestrutura 

deverá ter fck de 25 Mpa. O projeto estrutural ficará a cargo da empresa contratada 

e devera manter as dimensões especificadas no projeto. 

   Os pilares a serem executados na obra serão pré-fabricados, nas 

dimensões de 25x40cm, não poderão ser emendados para atingir a altura de 
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projeto. As vigas serão executadas em concreto armado pré-fabricado, nas 

dimensões de 15x30cm, em todo perímetro da obra e sobre as portas de entrada. 

 A laje a ser executada esta prevista sobre o escritório e sanitários e 

deverá ser pré-fabricada, com tavelas cerâmicas  e vigotas protendidas.  

3.4. Paredes e painéis  

 Execução de alvenarias em bloco cerâmico vazado assentado com 

argamassa de cimento cal e areia, traço 1:1:4,  conforme projeto, nos banheiros e 

escritório, somente na parte interna. 

 As paredes externas serão em painel pré-fabricado em concreto armado, 

com espessura de 8,0 cm, a serem instalados de forma externa aos pilares. 

 O fechamento das laterais acima dos painéis de concreto e oitões serão 

executados com telha metálica, espessura de 0,50mm, TP-40, estrutura em perfil 

metálico com pintura anticorrosiva.  

 

3.5.  Cobertura 

 Execução de cobertura com estrutura em tesoura metálica, terças 

metálicas e telhas metálicas de aço e zinco, TP-40, espessura de 0,5 milímetros. 

Todos os elementos metálicos deverão serem instalados com pintura anticorrosiva, 

exceto as telhas. 

 

3.6. Revestimento interno 

 As paredes de alvenaria deverão ser revestidas com argamassa de 

cimento, chapisco, emboço e reboco e com placas cerâmicas apenas as paredes 

internas dos ambientes com vaso e chuveiros e na parede dos lavatórios. A cortina 

de concreto armado existente também deverá ser revestida em argamassa. 
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3.7. Esquadrias 

 Execução de portas metálicas de correr, com estrutura metálica e 

fechamento com chapa frisada de 0,9mm. Em umas das portas principais, conforme 

projeto, esta incluso uma porta pequena, de 70x210cm, embutida. A porta interna 

do escritório também deverá ser metálica, com fechadura de cilindro. As portas dos 

sanitários serão semioca, linha popular, folha para pintura. 

 As janelas serão basculantes, em ferro, embutidas no fechamento 

metálico externo. A janela do escritório será instalada embutida no painel de 

concreto. Todas as janelas deverão ser instaladas com pintura anticorrosiva 

realizada. 

 Os vidros dos sanitários serão fantasia e os demais serão lisos 

transparentes. 

 

3.8. Revestimento interno 

3.8.1. Sanitários 

 As paredes dos sanitários receberão chapisco, emboço e revestimento 

cerâmico. As placas cerâmicas a serem utilizadas devem ter dimensões de 33x45cm, 

ou similar, borda bold, assentadas com argamassa colante AC-II e rejunte flexível. 

Os modelos de cerâmica devem ser aprovados pelo setor de engenharia desta 

prefeitura antes da instalação. 

 O teto deverá ser revestido em argamassa com acabamento para pintura.  

3.8.2. Escritório  

 As paredes em alvenaria do escritório será revestida com argamassa, 

com acabamento para pintura. As paredes em painel de concreto não serão 

revestidas. 

 O teto deverá ser revestido em argamassa com acabamento para pintura. 
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3.8.3. Garagem  

 As paredes em alvenarias de tijolos serão revestidas em argamassa. As 

demais paredes da garagem não receberão qualquer tipo de tratamento. 

 

3.9. Revestimento externo 

Não esta previsto qualquer tipo de revestimento de acabamento externo 

na edificação. 

 

3.10. Pavimentação interna 

A pavimentação interna será constituída da seguinte forma: 

a) Sanitários: execução de lastro de brita nº 1, com espessura de 5 cm, 

piso em concreto armado com espessura de 7,0 cm, contrapiso em 

argamassa com espessura de 4,0 cm e revestimento cerâmico com 

placa cerâmica, 35x35cm, PEI-4, argamassa colante AC-II e rejunte 

flexível. Os modelos de cerâmica devem ser aprovados pelo setor de 

engenharia desta prefeitura antes da instalação.  

b) Escritório: execução de lastro de brita nº 1, com espessura de 5 cm, 

piso em concreto armado com espessura de 7,0 cm, com acabamento 

desempenado, sem revestimento.  

c) Garagem: não haverá pavimentação. 

 

3.11. Instalações elétricas  

 As instalações elétricas serão constituídas da seguinte forma; 

a) Sanitários: instalação de uma tomada e um ponto de luz com 

interruptor por sanitário. A luminária será do tipo plafon de PVC, 

com lâmpada econômica.  
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b) Escritório: instalação de duas tomadas e um ponto de luz com 

interruptor. A luminária será do tipo plafon de PVC, com lâmpada 

econômica.  

O quadro de disjuntores, em PVC, para seis disjuntores, deverá ser 

instalado na parede de alvenaria do escritório, com dois disjuntores, sendo um de 

15A para iluminação e outro de 20A para as tomadas. A iluminação deverá ser 

executada com cabo de cobre de 1,5mm² e as tomadas com cabo de cobre de 

2,5mm². A garagem não haverá iluminação e tomadas a serem executadas nesta 

etapa da obra. Todas as instalações deverão serem embutidas nas alvenarias e na 

laje de cobertura, dentro de eletrodutos corrugados de PVC. 

 

3.12. Instalações hidráulicas  

 As instalações hidráulicas serão em PVC soldável, com um ponto no 

diâmetro de 25mm, para cada vaso sanitário e um ponto também em PVC soldável 

no diâmetro de 25mm, para cada vaso lavatório. Há previsto um ponto de água a 

ser localizado no lado externo da edificação na parede lateral do escritório. O 

reservatório de 500 litros deverá ser instalado sobre a laje de cobertura do escritório 

elevado 1,0 metros em relação ao piso. O barrilete deverá percorrer a menor 

distância possível até a coluna de água para que seja possível a utilização da laje de 

cobertura para depósito de materiais sem a influência de canos no piso.  

 

3.13. Instalações de Esgoto  

 As instalações de esgoto serão constituídas por ramais e sub-ramais da 

seguinte forma. Tubulações de esgoto no diâmetro 100mm, partindo do vaso 

sanitário até a rede externa que conduz a fossa séptica, também em PVC de 100mm. 
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Ramal de PVC de 40mm partindo do lavatório até a caixa sifonada e ramal de 

50mm da caixa sifonada até a rede de PVC de 100mm interna. 

 O conjunto fossa séptica e filtro anaeróbio será em concreto armado e 

terá o volume de 1000 litros cada tanque, devendo ser instalados do lado externo da 

obra. A escavação será realizada pelo município de Ipê. 

 

3.14. Louças e metais  

 Louças e metais executados conforme especificado no orçamento, sendo 

o vaso sanitário com caixa acoplada e lavatório de louça com coluna, ambos na 

linha popular, cor branca, com todos acessórios, inclusive torneira metálica e 

assento no vaso. 

 

3.15. Limpeza final da obra 

 Limpeza final da obra com recolhimento de entulhos e restos de obra, 

inclusive limpeza de pisos e paredes.  

 

Ipê, 19 de maio de 2022 

 

 

 

___________________________________________ 

Engenheiro Civil Matheus Marin 

Crea-RS 146.005-D 


