
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os 

usos de materiais, equipamentos e serviços a serem realizados na execução do projeto da 

AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO, localizado na Lª Flor da Serra no 

município de Riqueza/SC: 

- ÁREA TOTAL DE AMPLIAÇÃO: 80,00 m² + uma varanda de 5m em toda sua extensão frontal.   

- ÁREA DE REFORMA: Será somente o fechamento da parede lateral. 

 

LIMPEZA DO TERRENO 

 O terreno deverá estar limpo e desobstruído para o início dos serviços.  

PLACA DA OBRA 

 — Placa do Programa Financiador: Deverá ser fixada em lugar visível, não podendo 

haver na obra placa maior que está. Com o seguinte dimensionamento: 2,00m x 1,50m = 

3,00m². Caso não for via financiamento esta deverá ser descontada. 

PROJETO ESTRUTURAL GERAL 

 A empresa vencedora após a licitação deverá elaborar o projeto estrutural seguindo as 

normas da ABNT e encaminhar 3 vias, juntamente com a ART de responsabilidade técnica para 

a Prefeitura Municipal de Riqueza/SC.  

1.0- LOCAÇÃO DA OBRA/ ACERTO/ NIVELAMENTO 

A locação deverá ser convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas a 

1,50 m sem reaproveitamento. O quadro da obra será executado com guias de madeira de 

2,50 x 15 cm, fixados em estacas de madeira firmemente cravadas no solo. As cotas 

definidas no projeto serão repassadas para o gabarito, observando os níveis e o esquadro. 

Quando necessário seguir o nível da obra existente. 

2.0- ESCAVAÇÃO E REATERRO 

As escavações necessárias para os diversos fins, obedecerão às especificações dos 

projetos entregues pelos executores. Para as sapatas as escavações deverão atingir solo 

firme, e para as vigas de baldrame as valas terão as dimensões necessárias para a 

confecção das mesmas. Em ambos os casos, os reaterros deverão ser feitos em camadas 

sucessivas de 20cm com solos de 1ª, garantindo a estabilidade da compactação.  

Destino do material: deverá ser providenciado o devido encaminhamento do entulho 

do material de escavação. 

3.0- ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO/ ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA/ COBERTURA/ 

IMPERMEABILIZAÇÃO / FECHAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA 

 

3.1- Fundação e Vigas de Baldrame: Todas as partes de estruturas de fundação e 

baldrames deverão ser executadas em estrutura de concreto armado deverão 



seguir conforme projeto estrutural fornecido pela empresa contratada pela 

execução, obedecendo as normas da ABNT, acompanhado de respectiva ART. 

3.2- Cobertura:  A cobertura deverá ser executada em estrutura metálica, com todos os 

acessórios de fixação, recebendo telhas de aluzinco com todos os acessórios de 

fixação. A inclinação do telhado deverá seguir a existente.  

3.3- Impermeabilização das Vigas de Baldrame: Na face superior das vigas de baldrame 

e em 15 cm de cada uma das laterais, deverá ser impermeabilizado com duas 

demãos de asfalto quente, sendo uma perpendicular à outra e aplicadas com 

intervalo de 24 horas, seguida com pulverização de areia grossa. 

3.4-  Fechamento galvanizado / pintura: Conforme consta no projeto anexo, acima das 

paredes de alvenaria, onde está indicado deverá ser feito o fechamento com chapa 

galvanizada recebendo estrutura de sustentação. Para a pintura utilizar pintura em 

esmalte brilhante (2 demãos) inclusive proteção com zarcão (1 demão) cor 

definida pela administração municipal. 

 

4.0- ALVENARIA / VERGAS E CONTRA-VERGAS 

 As alvenarias utilizadas na obra serão em tijolos 6 furos, inclusive nos vãos de 

fechamento, devendo ser de primeira qualidade e sem requeima, com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:8, proporção indicada pelo fabricante. A espessura da argamassa de 

assentamento não poderá ser superior a 1,5cm e as camadas deverão ser niveladas, prumadas 

e alinhadas.  

Em todas aberturas deverão ser executadas vergas e contra-vergas em concreto. Deverão ser 

executadas na largura da alvenaria, a altura de uma fiada de tijolos, por todo o comprimento 

do vão das esquadrias mais 30cm de ancoragem em cada lado, armadas com três barras de 

ferro CA 3/8”. 

5.0- PAVIMENTAÇÃO  

 

5.1- CONTRAPISO COM MALHA ESTRUTURAL: Deverá ser executado na ampliação um 

contrapiso com malha estrutural com espessura de 7 cm. Para a 

impermeabilização do contrapiso será adicionado ao concreto impermeabilizante. 

Todos os caimentos para as aguas de lavação deverão ser dados no contrapiso. 

5.2- REGULARIZAÇÃO DE BASE: Após o piso deverá ser feito os serviços de 

regularização de base. 

5.3- POLIMENTO MECANIZADO: Após a regularização deverá ser providenciado um 

polimento mecanizado.  

 

6.0- ESQUADRIAS 

 

6.1- PORTAS EM FERRO: Todas as portas deverão ser em estrutura de chapas de ferro 

com todos os acessórios de fixação. 

6.2- JANELAS/VIDROS: Todas as janelas deverão ser de estrutura de ferro – oriento não 

executar basculantes para facilitar a ventilação – preferência de correr – 

recebendo vidros lisos na espessura de 4 mm 

 

7.0- PINTURA:  



  As esquadrias de ferro receberão pintura com tinta esmalte brilhante (2 demãos) 

inclusive proteção com zarcão (1 demão) cor definida pela Administração do Município. 

8.0-INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 

 A empresa vencedora da licitação deverá elaborar o projeto elétrico da ampliação 

encaminhando 3 vias do projeto acompanhado de ART. Obs: Seguir normas da ABNT e da 

CELESC.   

 

9.0-LIMPEZA 

 A obra deverá ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, não se 

admitindo respingos de tinta, restos de argamassa em qualquer uma das partes. 

 

10.0-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Qualquer alteração do projeto deverá ter prévia autorização do responsável. Deverá a 

empresa construtora informar através de ofício a administração municipal de Riqueza-SC sobre 

eventual necessidade de alteração no projeto para que a administração encaminhe para o 

responsável pela fiscalização da obra. Caso o comunicado não venha ocorrer toda a alteração e 

custos será de responsabilidade da empresa responsável pela obra. O profissional responsável 

pelo projeto, não é responsável pela compra de materiais, encargos sociais e fiscalização na 

execução da obra. Todos os materiais utilizados na obra e a mão de obra devem ser de 1ª 

qualidade, ficando o fiscal responsável pela obra de aceitar ou não os serviços caso haja um 

problema na qualidade dos mesmos. 

 Antes de ser iniciada a obra, deverá ser comunicado o Setor de Fiscalização da 

Prefeitura Municipal de Riqueza e enviar toda a documentação necessária para o mesmo 

proceder aos serviços 
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