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MEMORIAL DESCRITIVO 

DADOS DA OBRA 

 

Referente: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO 

RESIDENCIAL BOM JESUS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT 

 

Assunto: REVITALIZAÇÃO 

 

Local: RUA ANA VICÊNCIA DE OLIVEIRA, LOTES 09, 11 E 13, QUADRA 05, BAIRRO BOM JESUS, 

CARLINDA/MT 

 

Cronograma de Execução: 60 dias 

 

Do objetivo 

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instruções técnicas que deverão 

ser consideradas na execução da obra mencionada acima. 

 

Informações técnicas 

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado 

de forma a obter bons resultados de acabamento em todas as etapas da reforma.  

A obra será executada de acordo com o projeto e cronograma, bem como planilha 

orçamentária e, em caso de dúvida, antes da execução do serviço, o autor do projeto deverá ser 

consultado, para prestar esclarecimentos. 

 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

1.1 ALAMBRADO 

Será executado na parte frontal do terreno muro de alambrado com altura de 2,20 m em 

mourões de concreto, com tela de arame galvanizado e mureta em concreto na parte inferior. 
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1.2 ALVENARIA 

Será executado parte posterior muro em alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 

na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) com pilares e vigas de concreto dimensões 12x20 cm 

com armaduras em treliça metálica.  

 

O muro receberá massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira, com execução de taliscas. 

 

1.3  MEIO DE CONCRETO 

Na quadra de areia será executado meio-fio concreto nas dimensões 14x22 m, moldada in 

loco em trecho reto, com medidas 13 cm base x 22 cm altura. 

 

1.4 LIMPEZA FINAL  

Será de responsabilidade dos operários, a retirada de toda sobra de material e limpeza do 

local de trabalho com limpeza geral tomando todo cuidado a fim de não se danificar os elementos 

da construção existente. 

 

Carlinda/MT, 28 de abril de 2021. 

 

 

 

________________________ 

MARCOS DA SILVA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Diretor de Engenharia Civil 

Decreto 002/2021 

CREA MT 024501 RN 1210547007 
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