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  MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Dados da Obra 

 

Referente: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CARLINDA-MT.  

 

Local: AVENIDA ANTÔNIO CASTILHO, N°1205 -  CENTRO, CARLINDA/MT 

 

 

Figura 1 - Localização da obra. 

 

Coordenadas geográficas:  Latitude: 9°58'15.77"S 

        Longitude: 55°49'31.04"O  

 

Cronograma de execução: 120 dias 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem 

obedecidas na execução da obra acima citado fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos 

para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirão parte 

integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha orçamentária descreve os quantitativos, como 

também valores em consonância com os projetos básicos fornecidos. 

 

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. 

 

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE  

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser comprovadamente de 

boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em 

completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas 

Brasileiras. 

 

SERVIÇOS INICIAIS  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

A Administração Local compreende os custos das seguintes parcelas e atividades, dentre outras que 

se mostrarem necessárias:  

 Mestre de Obras;  

 Engenheiro Civil de Obra Junior;  

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho listadas a seguir, quando forem 

obrigatórias, de acordo com a legislação em vigor. 

NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT;  

 NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;  
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 NR16 – Atividades e Operações Perigosas;  

 NR-21 – Trabalho a Céu Aberto;  

 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade;  

 NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. 

É importante também observar que a administração local depende da estrutura organizacional que o 

construtor vier a montar para a condução da obra e de sua respectiva lotação de pessoal. Não existe modelo 

rígido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislação profissional do Sistema CONFEA e as normas 

relativas à higiene e segurança do trabalho. As peculiaridades inerentes a cada obra determinarão a estrutura 

organizacional necessária para bem administrá-la. A concepção dessa organização, bem como da lotação em 

termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de planejamento, específica do executor da obra. 

 

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  

 

Será fornecida placa de obras públicas, de acordo com o seguinte parâmetro: 

 - Dimensões 2,60 x 1,20m. 

 

Deverá ser executada a limpeza geral do terreno com retirada dos entulhos, oferecendo a área 

totalmente livre para a construção, armazenamento de materiais, circulação de veículos, equipamentos e 

pessoas 

A locação da obra será com tábua corrida, perfeitamente nivelada e aprumada, considerando as faces 

externas das paredes, caracterizando as divisas do terreno, alinhamento predial e demais edificações. 

 

FUNDAÇÃO  

Conforme NBR 6122/96 a fundação, será executada em concreto armado, com resistência: 

fck=25MPa para os blocos e para vigas baldrames. Para a execução da fundação, além das especificações 

constantes no projeto básico, devem-se obedecer às seguintes especificações:  

 Regularização e Compactação do fundo de valas com soquete;  

 Lastro de concreto magro com 3cm de espessura para regularizar o fundo da mesma;  

 Fôrmas: comum com gravatas obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. 4.1. Elemento de 

fundação: estacas  

Assim como nas sapatas (se existente), os blocos deverão ser escavados até o encontro de solo 

rígido, tendo uma profundidade mínima de 1,46m, as demais informações como: geometria, armação, 

amarração com o pilar, existência de estacas entre outras estarão estabelecidas no projeto de concreto 
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armado, deverá atentar-se para o cobrimento do elemento e deverá executar a devida impermeabilização e 

regularização no leito do elemento.  

As estacas deverão ser executadas através de trado mecânico, o que consiste em estacas moldadas in 

loco por meio de concretagem de um furo já executado mecanicamente pela introdução de um trado espiral. 

A concretagem deverá ser realizada através de um funil orientando o fluxo do concreto permitindo um 

melhor adensamento. As estacas deverão estar posicionadas até a profundidade de devida estabilidade no 

solo, neste caso se trata de: 1,5m de profundidade, já previsto em orçamento. 

Elemento de fundação: Vigas baldrames  

As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais elementos de fundação, 

sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já previstos no projeto de concreto armado. As 

fôrmas serão comuns com gravatas obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as 

vigas serão assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber um 

devido tratamento de impermeabilização. 

 

ESTRUTURA  

Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com resistência: fck= 

25MPa, aço CA-50 e CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas rigorosamente e conforme projeto 

básico estrutural.  

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser inspecionados e acompanhados 

no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA-MT.  

Os pilares e vigas possuem dimensões e ferragens, com diâmetros das barras de aço, comprimento e 

espaçamentos, conforme especificações do projeto básico estrutural. Os pilares e vigas em concreto armado 

devem garantir o cobrimento das armaduras c= 3,00cm.  

Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento e demais detalhes 

construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem seguirá um planejamento prévio para 

transporte, lançamento e adensamento.  

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, obedecendo à 

homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, areia, cimento e água), e tendo um 

tempo mínimo de amassamento.  

Após a concretagem, enquanto não atingir o endurecimento satisfatório do concreto, este deverá ser 

protegido contra agentes prejudiciais como mudança de temperatura, chuva forte, agentes químicos, bem 

como choques e vibrações. A proteção contra secagem prematura deverá ser exigida pelo menos durante os 
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sete primeiros dias, após o lançamento do concreto, com umedecimento constante da superfície.  

As fôrmas e escoramentos devem ser executados de forma a atender as dimensões das peças da 

estrutura projetada.  

A retirada das fôrmas e escoramentos só poderá ser feita quando o concreto estiver suficientemente 

endurecido para resistir às ações de cargas estabelecidas na elaboração do projeto básico. Caso não tenham 

sido utilizados aditivos aceleradores de pega ou cimento de alta resistência inicial, a retirada das fôrmas e 

escoramentos não deverá dar-se antes dos seguintes prazos: 03 dias; faces laterais, 14 dias; face inferior, 

deixando pontaletes devidamente encunhados e contra-ventados, 21 dias; face inferior sem pontaletes. 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO  

Será feita a impermeabilização das faces superiores e laterais das vigas baldrames com duas demãos 

de tinta asfáltica. 

 

ALVENARIA  

As paredes serão executadas com tijolos 08 furos (9x19x19cm), de 1/2 vez formando fiadas 

perfeitamente niveladas, amarradas, com junta de 12 mm, assente com argamassa mista no traço 1:2:8, 

rebocados nas partes internas e externas.  

Os tijolos utilizados deverão ser inspecionados pelo profissional responsável, devendo apresentar 

resistência adequada, arestas vivas, igualdade de dimensões, cor homogênea sem manchas, e não deverá 

absorver água em excesso.  

Sobre os vãos de portas, janelas e demais aberturas, será executado vergas em concreto armado com 

sobre-passe além da medida do vão não inferior a 20 cm de cada lado. 

 

GRADIL METÁLICO  

Deverá ser executado gradil metálico seguindo o modelo existente no muro frontal. Para a sua 

instalação deverá ser demolido um trecho do muro conforme projeto arquitetônico, mantendo uma mureta e 

os pilares, após rebocado deverão instalar os gradis e então pintá-los.  

  

COBERTURA:  

Estrutura do telhado executada com estrutura metálica, conforme projeto de estrutura metálica da 

cobertura.  

Cobertura com telha de fibrocimento 6mm, de qualidade comprovada, com inclinação conforme 

projeto arquitetônico. Execução de calha ou rufo na chapa n.24 com desenvolvimento de 33 cm, conforme 
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especificado na planilha orçamentária. Deverá ser instalado calhas, rufos e pingadeiras conforme projeto 

arquitetônico em anexo.  

Deverá ser executada a instalação de tubos de descida D=75 mm para escoamento de águas pluviais 

coletadas pela calha, conforme projeto. 

 

 PISOS 

Preparar a superfície, apiloando fortemente o local destinado a receber o piso. 

Executar lastro de concreto não estrutural impermeabilizado, e=6,0cm. 

Piso Cerâmico: Fornecimento e Assentamento de Revestimento com Piso de porcelanato (dimensão 

mínima 0,60cmx0,60cm), Cor Claro, Assentado Com Argamassa Colante Uso Interno. 

O piso dos sanitários (área molhada), serão em piso cerâmico esmaltado de primeira qualidade 

(dimensão mínima 20x20cm), na cor claro assentado com argamassa colante uso interno, inclusive 

rejuntamento na cor cinza. Piso cerâmico antiderrapante nos banheiros e na varanda. 

Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta de fabricante idôneo.  

Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita colocação das peças, percutindo-

as e fazendo a substituição das peças que denotarem pouca aderência. As juntas não devem exceder 2,5 mm. 

A calçada será executada em concreto com uma espessura de 0,07 cm. 

 

REVESTIMENTOS  

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL  

Características: Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra misturando-

se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400 L. Execução: Umedecer a base para evitar 

ressecamento da argamassa; Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com 

colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 

DE 20 MM.  

Características: Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única e 

preparo mecânico com betoneira de 400 litros.  

Aplicar a argamassa com colher de pedreiro. Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. 

Retirar o excesso. Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno. Detalhes construtivos 
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como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços: realizados antes, durante ou logo após a 

Execução do revestimento. 

 

JANELAS 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

VIDROS, PADRONIZADA.  

 Características: Janela de alumínio de correr com 4 folhas de vidro, incluso guarnição Argamassa 

traço 1:3 (cimento: areia média em volume), preparo manual.     

 Execução: Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão presente 

na alvenaria; Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, observando 

a posição e o tamanho adequados;  

 Com auxílio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da 

janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco 

em todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos mencionados; Preencher previamente com 

argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento 

da massa;   

 Normas Técnicas relacionadas: _ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 

1: Terminologia; _ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e 

classificação; _ Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de 

Edificações Públicas (2ª edição): TCU, SECOB, 2009. 

 

PORTAS 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 90 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 – ADAPTADA PARA PNE  

 O produto deve apresentar superfície lisa, sem deformações e coloração homogênea, pronta para 

receber tinta. A folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixação do marco é feita 

verificando-se e corrigindo o prumo, o nível e o esquadro. Duas dobradiças deverão ser colocadas a 20 cm de 

cada extremidade e uma no centro da folha de porta para serem parafusadas no marco.   

 Assentamento: Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento 

do vão, na parte superior e em três pontos equi-espaçados em cada lateral do vão; não aplicar na posição da 

testa da fechadura. 
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KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 – ADAPTADA PARA PNE  

 O produto deve apresentar superfície lisa, sem deformações e coloração homogênea, pronta para 

receber tinta. A folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixação do marco é feita 

verificando-se e corrigindo o prumo, o nível e o esquadro. Duas dobradiças deverão ser colocadas a 20 cm de 

cada extremidade e uma no centro da folha de porta para serem parafusadas no marco.   

 Assentamento: Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento 

do vão, na parte superior e em três pontos equi-espaçados em cada lateral do vão; não aplicar na posição da 

testa da fechadura. 

 

          PORTÃO 

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 

 No acesso principal a edificação, deverá ser instalado um portão de ferro de abrir tipo grade, 

seguindo os detalhes dos gradis do muro frontal.  

 

          REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 

20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES 

PÚBLICAS PADRÃO.  

 Características: Cerâmica esmaltada tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm; Argamassa 

colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação 

do fabricante; Argamassa para rejunte.  

 Execução: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e 

curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo 

com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;  

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos;  

 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com 
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martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada 

podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados; 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com 

auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem; Limpar a área 

com pano umedecido. 

 

PINTURA INTERNA E EXTERNA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

As cores e padrões de pintura deverão seguir o memorial de pintura.   

Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de 

obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a 

perfeita secagem de cada uma delas.   

A tinta utilizada deverá atender a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá 

ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.  

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de 

pintura a que se destinam.  

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.   

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.  

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, 

no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura.   

   As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções 

recomendadas.  As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.  

 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

As instalações elétricas deverão seguir as especificações técnicas conforme projeto elétrico e 

planilha orçamentária. 

 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

As instalações hidrossanitários deverão seguir as especificações técnicas conforme projeto 

apresentado.  

Toda a rede de água fria e esgotamento existente passará por substituição e execução de novas redes 

de tubulação.  

A caixa d’água existente será realocada para dentro da nova edificação, sendo locada próxima à 
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copa, sua alimentação continuará sendo a mesma, necessitando apenas da substituição e prolongamento da 

tubulação.  

Será executado fossa séptica e sumidouro novos, deverão seguir as dimensões conforme projeto.  

 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 

Fornecimento e instalação de Extintor de Gás Carbônico (CO2) 6Kg, inclusive suporte e sinalização. 

Fornecimento e instalação de Extintor de Pó Químico 4Kg, inclusive suporte e sinalização. 

Deverão instalar luminárias de emergência em cima de todas as portas, conforme projeto elétrico 

onde é demarcado as tomadas altas. 

Deverão ser sinalizados horizontalmente todos os extintores instalados, conforme a imagem a seguir: 

 

                 Figura 2- Sinalização horizontal para piso. 

 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

ACESSIBILIDADE 

Toda a execução da acessibilidade deverá ser de acordo com a norma NBR-9050 com o 

fornecimento e instalação de barra de apoio e corrimões para deficientes na parte externa e internas dos 

banheiros conforme detalhes em anexo. 
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Figura 3 - Detalhe -barras de apoio. NBR-9050. 

PORTA ACESSÍVEL 

As portas de sanitários PCD’s (Masculino e Feminino) devem ter, no lado oposto ao lado da abertura 

da porta, um puxador horizontal, conforme a Figura abaixo, associado à maçaneta. Deve estar localizado a 

uma distância de 0,10m do eixo da porta (dobradiça) e possuir comprimento mínimo de 0,40 m, com 

diâmetro variando de 35 mm a 25 mm, instalado a 0,90 m do piso. O dispositivo de travamento deve 

observar o descrito na norma NBR9050. Recomenda-se que estas portas ou batentes tenham cor contrastante 

com a da parede e do piso de forma a facilitar sua localização. Dispositivo para travamento de porta será tipo 

alavanca conforme projeto arquitetônico. 

 

Figura 4 - Detalhe de porta para PCD, com revestimento e puxador horizontal. 
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FINALIZAÇÃO DA OBRA  

Após todos os serviços supracitados e também durante sua execução, deverão ser reparados, 

repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais, equipamentos, etc., por fim, todos os resíduos da obra 

deverão ser descartados em caçambas e transportados até um local específico de descarte, em seguida a obra 

deve ser entregue limpa e pronta para a utilização. 

 

 

Carlinda, 24 de maio de 2021. 

                                 

 

_________________________________ 

Larissa Soares Santana  

Engenheira Civil - MT  

CREA: 50869/MT  
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