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MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO 

 

OBRA:             CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO  

ÁREA:              Cobertura e Fechamento de 1.200,00m² e Ampliação de 300,00m² e 

146,40m² ( Varandas ) - 2ª ETAPA 

LOCAL: BR-386 Distrito de Rincão do Segredo – Município de Almirante Tamandaré do 

Sul- RS 

 
INTRODUÇÃO:  

 O presente memorial tem por objetivo discriminar os serviços necessários ao 

desenvolvimento da obra acima citada. As normas e especificações técnicas deverão ser 

observadas rigorosamente pela empreiteira na execução da obra. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 Caberá a empreiteira um exame detalhado do local da obra, verificando 

todas as dificuldades dos serviços, análise do solo, captação de água, luz e força, acessos, 

transportes e tudo o que se fizer necessário para a execução dos serviços iniciais até a 

entrega final da obra; deverá fornecer todo o material, mão de obra, leis sociais, 

ferramental, maquinaria e aparelhamentos adequados a mais perfeita execução dos 

serviços. 

QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa técnica 

e por profissionais especificados. 

Os materiais de construção a serem empregados deverão satisfazer as condições de 

1ª qualidade, não sendo, admissível materiais de qualidade inferior, ou que apresentarem 

defeitos de qualquer natureza, (na vitrificação, medidas, empenamentos, etc.) 

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, 

desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização. 

A proteção dos materiais e serviços executados caberá a empreiteira, que deverá 

manter a permanente vigilância sobre os mesmos, não cabendo a PREFEITURA a 



Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL 

                               Departamento de Engenharia 
 

Claci Wandscheer 
____________________________________________________________Arquiteta e Urbanista – CREA 124705 

responsabilidade por qualquer dano, de qualquer natureza que venham a sofrer.A 

vigilância deverá ser mantida até a entrega da obra. 

EXECUÇÃO DA OBRA 

A empresa executora deverá fazer anotação de responsabilidade técnica ART – 

CREA-RS, referente a execução da obra. Todos os trabalhos deverão ser executados de 

acordo com a boa técnica, posturas das Leis Municipais, Estaduais e Federais, e as normas 

da ABNT. 

Se em qualquer fase da obra, a fiscalização tomar conhecimento de serviços mal 

executados nos tocante a níveis, prumos, esquadros, etc. Ou materiais inadequados, ela se 

reserva o direito de determinar sua demolição e tudo o que estiver incorreto, cabendo a 

empreiteira o ônus do prejuízo. 

PROJETO 

A obra será executada em obediência aos projetos apresentados que definirão nos 

seus aspectos de arquitetura e instalações. Modificações que possam haver no decorrer da 

construção, deverão ser acertadas e discutidas previamente entre as partes interessadas. 

A locação da obra, dimensões e afastamentos, detalhes construtivos e arquitetônicos 

deverão estar de acordo com o projeto. 

1.0  MARCAÇÃO DA OBRA 

A locação (ampliação) deverá ser feita após a limpeza do terreno, com aparelhos 

adequados de modo a corresponder rigorosamente às formas e dimensões registradas no 

projeto, com uso de guias. O nível do piso do prédio, acabado, deverá estar conforme o 

projeto, ou no mínimo 20 cm acima do nível do terreno, em seu ponto mais alto. 

2.0 MOVIMENTOS DE TERRA 

2.1 Escavações: As escavações serão manuais ou com maquinário que a empreiteira 

julgar mais conveniente, e terá a finalidade de adaptar as cotas constantes no projeto, com 

profundidade mínima de 60 cm, ou até encontrar terreno firme.  

2.3 Drenagens: serão executados os drenos que se fizerem necessários a fim de 

impedir o acumulo ou movimentação indesejável de águas de infiltração ou de lençóis 

subterrâneos que por ventura possa ser encontrados futuramente. 

3.0 FUNDAÇÕES (ampliação)-300m² e Varandas ( 73,20x2= 146,40 m² ) 
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A fundação deverá ser do tipo sapata, serão abertas valas com largura 

aproximadamente de 1,20x0,80x0,90m ou profundidade suficiente para atingir o terreno 

firme. No terreno firme perfeitamente nivelado e compactado será lançado uma camada 

de concreto ciclópico,  deverão ser colocadas pedras marroadas, não deverão ultrapassar 

a 30%.   

3.1 Cintas de Fundação: sobre os respaldos ou alicerces, perfeitamente nivelados, 

será executado uma cinta de fundação, em concreto pré - moldado, com fck=20Mpa, com 

dimensões de 150x350x4800mm, conforme o projeto. 

4.0 CONCRETO (ampliação) 

 Os concretos das cintas, vigas e pilares deverão ser bem executados, em 

concreto pré-moldado com fck=20Mpa, nas dimensões 150x300x4.800mm (vigas). Pilares 

nas dimensões 0,25x0,52x8,13m, conforme projeto. 

5.0 PISOS E CONTRAPISOS 

5.1 Piso (ampliação): será executado o piso em concreto armado polido com 

espessura de 10,00cm, base  de brita n° 01, 04 cm, concreto com  fck= 25 a 30 MPA 

usinado, com malha de aço CA50A diâmetro 5,00mm com recobrimento mínimo 3cm e 

espaçamento de 15cm nas duas direções. Após o lançamento do concreto esse deverá ser 

nivelado e desempenado mecânicamente. 

OBS: deverá ser retirado corpo de prova e apresentação de laudo com responsável 

técnico. 

Juntas de dilatação. Deverá ser executada com disco de corte, com espessura de 

4,00mm, marcando os quadros, e preenchido com selante flexível. 

Na área dos sanitários deverá ser colocado piso cerâmico, assentado com 

argamassa colante e as paredes dos sanitários deverão ser revestidas com azulejos até a 

altura de 2.30m, colocados com argamassa colante. 

6.0 - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO: 

             Deverá ser constituída de tijolos 6 furos, de primeira qualidade, assentados 

nas paredes horizontalmente com espessura nominal de 20cm, com fuga de 0,5 cm, 

conforme indicado no projeto, com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8. Os 

tijolos deverão ser dispostos de maneira desencontrada e deverão apresentar 
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perfeitamente nível e prumo, nas paredes externas com tijolos deitados e internas de 

cutelo.  

 

7.0- VERGAS E RESPALDO DAS ALVENARIAS: 

              As vergas deverão ser executadas acima de todos os vãos das janelas e portas 

e sob os peitoris, executadas no local com 3 ferros de 4.2 mm, transpassando no mínimo 20 

cm para ambos os lados dos vãos, e com argamassa 1:3 cimento e areia. 

 8.0- COBERTURA:      

   A estrutura para cobertura deverá ser  metálica de boa qualidade para  suportar o 

peso das telhas. Deverão ser 11 tesouras metálicas compostas de perfis dobrados a frio na 

área de 1500m² e 6 tesouras nas varandas. Sobre estas deverão ser colocadas terças dobradas 

a frio em forma de Ü. As tesouras deverão ser contraventadas com corretinhas de ferro 

redondo de acordo com a orientação dos ventos dominantes. A estrutura metálica deverá 

receber tratamento anticorrosivo. A cobertura deverá ser de chapa trapezoidal TP_40 

espessura 0,47mm (aço zincada), cor natural. A inclinação da cobertura deverá acompanhar 

a do projeto arquitetônico. A empresa executora da obra deverá fazer o cálculo de 

dimensionamento da estrutura com respectiva ART(Anotação de Responsabilidade                

Técnica ). 

9.0- ESQUADRIAS: 

Portas: internamente as portas  serão de alumínio, chumbadas nas alvenarias, nas 

dimensões especificadas em projeto, fixadas conforme especificações do fabricante. As 

portas de acesso a entrada principal deverão ser em estrutura metálica, do tipo 

contrapeso, com chapa de aço, nas dimensões 4,50mx4,95m, fixadas nas alvenarias, 

devidamente nivelada e prumada, com bom funcionamento, rigidez e segurança. A 

porta de acesso secundário deverá ser em estrutura metálica em duas folhas, com duas 
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fechaduras. As portas de acesso aos sanitários deverão ser de alumínio tipo vai-vém, 

nas dimensões de projeto. 

 Janelas: As janelas deverão ser estrutura metálica, tipo basculante, em perfis de 

ferro cantoneira ¾” x1/8, os batentes verticais das básculas deverão ser em perfil 

“T”7/8 x1/8. Nas dimensões especificadas em projeto. Os vidros deverão ser lisos, 

planos, transparentes, espessura 04mm , e assentados com massa de vidraceiro. Os 

peitoris das janelas deverão ser de cerâmica com aproximadamente 10,00cm de largura. 

Ferragens: As dobradiças das portas internas e externas deverão ser de ferro 

zincado e os cilindros de aço inox, de boa qualidade. As maçanetas deverão localizar-se 

a 1,05m do piso pronto. As fechaduras deverão ser de embutir. As portas deverão ter 

fechaduras do tipo comum com chave de duas voltas e maçanetas tipo alavanca de aço 

inox ou similar. 

10.0 FORROS 

 Na área de ampliação (300m²) deverá ser executado forro de PVC, na altura de 

7,00m e na área dos sanitários deverá ser executado forro de PVC na altura de 

3.45m. 

11.0 REVESTIMENTOS 

         Todas as alvenarias deverão ser chapiscadas antes da execução do emboço. Deverá 

ser adotado o chapisco argamassa de cimento e areião, traço 1:3 aplicado diretamente 

sobre as paredes umedecidas, de maneira que cubra toda a superfície do tijolo. Após o 

chapisco, com tempo mínimo de uma semana, deverá ser executado o emboço com 

argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:9. O emboço da parede deverá apresentar 

parâmetros perfeitamente aprumados, desempenados e nivelados. Após o emboço 

deverá ser feito reboco fino com traço 1:2:3 (cimento, cal e areia). Os banheiros deverão 

ser revestidos internamente com azulejos até altura de 2.30m, assentados com 

argamassa colante, na cor conforme orientação do responsável técnico do projeto. 

Deverão ser executados peitoris em cerâmica com largura de 10cm e inclinação de 10% 

para o exterior embutidos sob as esquadrias.  
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      12.0 PINTURA 

      Antes da aplicação da pintura as superfícies deverão estar perfeitamente 

curadas e limpas. Deverão receber lixamento leve para remoção de grãos de areia soltos 

antes da aplicação da tinta. Após a limpeza deverão receber selador. Todas as paredes 

de alvenaria deverão receber duas demãos de tinta acrílica ou tantas quanto necessário 

para o perfeito acabamento. Nas esquadrias de ferro deverá ser aplicado tinta esmalte 

em demãos. 

   13.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS: 

   Eletricidade: A alimentação será partir da rede pública, fornecida pela 

Eletrocar com entrada aérea, até o quadro medidor que será instalado na entrada da 

edificação. 

 O quadro de distribuição deverá ser conforme determinação do número de 

circuitos em projeto deverá ser em chapa metálica de embutir, com acabamento em 

esmalte sintético e ainda deverá ser dimensionado para uma reserva mínima de 20% do 

número de circuitos existentes. 

 Os condutores deverão ser utilizados de cobre que satisfaçam as condições 

estabelecidas nas normas da ABNT. Os condutores deverão ter isolamento anti-chamas 

70°C. Para o dimensionamento dos condutores deverá ser levado em conta o fator de 

potência dos equipamentos a instalar e o fator de demanda de carga. A bitola mínima 

dos condutores deverá ser 2,5 mm². 

 Os eletrodutos deverão ser em PVC do tipo flexível. Os aparelhos de iluminação 

e tipos de lâmpadas fluorescentes. 

14.0 - INSTALAÇÁO HIDROSSANITÁRIA 

Água Fria: deverá ser executada rigorosamente de acordo com as normas da 

ABNT. As canalizações deverão ser embutidas nas alvenarias evitando-se, sempre que 

possível, sua inclusão no concreto. Utilizar sempre suas respectivas peças. Não curvar 

canalizações que deverão ser em PVC soldável. Os registros e as torneiras deverão ser em 

metal. Os vasos sanitários deverão com caixa acoplada, os lavatórios deverão ser cubas 

de louça embutidas em bancada. 
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Esgotos: as instalações deverão respeitar as normas da ABNT e ao projeto. Os 

tubos e conexões deverão ser de PVC diâmetros conforme projeto, as caixas sifonadas 

deverão ser de PVC, nos diâmetros de 150 mm.  Deverão ser instalados aparelhos 

sanitários, vaso com caixa acoplada e cuba com coluna de louça.A fossa séptica devera 

ter capacidade para 1.825 litros conforme norma da ABNT. O esgoto primário deverá 

passar pela fossa séptica antes de ir ao sumidouro. O esgoto secundário deverá ir direto 

ao sumidouro sem passar pela fossa séptica. O sumidouro ou vala de infiltração deverá 

ser preenchido com pedras tipo marroada. 

Pluvial: Deverá ser colocada calha junto a platibanda no sentido da queda de água 

nas duas laterais da edificação. As descidas pluviais deverão seguir o projeto 

arquitetônico, (12 descidas em cada lateral, junto aos pilares) com tubos PVC 150mm, e 

ligadas as caixas pluviais de espera. Sobre a platibanda em toda a extensão deverá ser 

colocada rufo metálico galvanizado com 33,00cm em chapa 24. Além disso, deverá ser 

colocada algeroz metálica galvanizada, chapa 40,  em toda a extensão que liga a 

varanda a parede do prédio principal (arremate). 

15.0 -RECEBIMENTO DA OBRA 

 Por ocasião da entrega da obra, a mesma deverá apresentar as seguintes condições: 

Pátio livre e desobstruído de quaisquer entulhos, ou restos de material utilizados 

na obra. A Empreiteira não poderá permitir o uso provisório das novas dependências 

antes da entrega final ao responsável designado pela PREFEITURA. 

 16.0-LIBERAÇÃO FINAL 

Deverá ser apresentado no final da obra a CND da mesma. 

 
 
 

Almirante Tamandaré do Sul, 05 de Maio de 2010. 
 
 
 
 
           CLACI WANDSCHEER                                    DILSE KLEIN BICIGO 
           Arquiteta – CREA 124705       Prefeita Municipal  
 


