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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA RECICLAGEM DE MATERIAIS   
LOCAL: AV. LISCANO COELHO BLANCO, 920, VILA NOVA  
 
 

1) Serviços Preliminares  
 
Deverá o contratado providenciar à suas expensas a instalação do canteiro de obra , 

bem como ligações provisórias de água e energia , alojamentos (se necessário), tapumes, 
transportes, etc... As paredes, os alicerces, as brocas, etc. , deverão ser rigorosamente locados 
de eixo a eixo, para evitar transtornos posteriores.  

 
O processo de locação do pórtico deverá ser feito através de gabarito c/ cavaletes e 

linha de nylon , e o alinhamento e espaçamento do alambrado seguira o projeto de 
implantação.  

 
 

2) Movimento de Terra  
 

      Deverão estar previstos na execução todos os serviços referentes escavações manuais; 
preparo do terreno; drenagem; aterro e compactação; carga e transporte de material 
escavado.  

 
Serviços de limpeza mecanizada e corte do terreno ficam a cargo da contratante.  

 
 

3) Infra-Estrutura  
 
As Fundações serão compostas de brocas (prof. não inferior a  5,00 m , Ø 25 cm ) , 

encabeçadas com blocos de transição , e vigas baldrames .  
 
 Prever ainda: Armação para as brocas e Armação para Blocos de Transição; Armação 

das Vigas Baldrames . Deverão estar previstos todos os serviços de locação de todos estes 
serviços. 

 
A concretagem de fundações deverá ser feita preferencialmente com Concreto 

Usinado Fck = 20,00 Mpa ( 200 Kgf/cm² ), brita 1 e 2 , slump 5 +ou – 1 . A Ferragem, em 
qualquer caso , nunca deverá estar encostada diretamente ao solo , devendo prever para isto , 
no caso dos alicerces , lastro de concreto magro de 5 cm . 
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               Os alicerces deverão ser impermeabilizados com aditivo impermeabilizante e tinta 
asfáltica no seu respaldo ( 3 demãos pouco diluída ) , e nas faces laterais 15 cm abaixo do 
respaldo ; Armadura de elementos estruturais em aço CA 50 B ( Fyd 5000 Kg/cm² ).  
 
             Os fundos de valas devem estar extremamente apiloados (compactados) antes da 
concretagem.  
 
 

4) Superestrutura  
 

 
       Deverão ser executados todos os serviços de pilares e vigas sendo fôrmas; 

escoramentos; armaduras; concretagem e controle tecnológico.  
 

Deverão ter pilares e vigas de acordo com as prescrições das normas de engenharia ( 
NB-1 /78 , artigo 8 para concreto e artigo 7 para aços ;  

 
As armaduras (ferragens) para os elementos estruturais ( pilar e viga ) em aço CA 50 B ( 

Fyd 5000 kg/cm² ) ; Concreto para os elementos estruturais : FcK de 20,0 Mpa ( 200 Kgf/cm² ) 
,brita 1, slump 8 + ou – 1 .  

 
Lajes pré moldadas como descritas no projeto com o adicional de aço seguindo as 

normas vigentes, também  deve ser respeitado o tempo de escoramento nunca inferior a 21 
dias. 

Somente as forma laterais de vigas poderão ser retiradas de 3 a 7 dias de depois da 
concretagem , sendo o restante somente após 18 à 21 dias .  

 
O alambrado também deverá seguir as normas necessárias para o bom 

funcionamento. 
 
 

5) Pórtico e fechamento 
 
 

       Deverão ser executados todos os serviços de alvenaria de elevação em blocos de 
concreto.   

 
As paredes deverão estar isoladas dos alicerces com materiais impermeabilizantes, 

conforme descrito acima. As paredes deverão ser rigorosamente alinhadas e prumadas.  
 
Serão executados gradis e portões de ferro em barra chata de acordo com o projeto. 
 
 

6) Cobertura 
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       Deverão ser executados seguindo o projeto: em estruturas metálicas seguindo as 
normas vigentes, telhas onduladas galvanizadas e finalizadas com calhas e rufos galvanizados.  

 
 

7) Esquadrias metálicas e de madeira 
 
 

Serão utilizados marcos de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3cm de 
batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m; 
 
Serão colocadas portas em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/enchimento em 
madeira 1a. qualidade, esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura 
int. em latão cromado La fonte ou equiv., exclusive marco, na dim.: 0,70 x 2,10m; 
Elementos metálicos seguirão catalogo CPOS. 

 
 

8) Vidros e espelhos  
 
 

Serão colocados vidros e esquadrias de vidro seguindo projeto. 

 
 

9) Instalações Elétricas  
 
 

       Será executada entrada de energia trifásica conforme indicações da concessionária 
administradora e compatível com a carga citada no projeto elétrico. 

 
O restante: caixas, derivações, tomadas interruptores e iluminação seguindo projeto 

aprovado.    
 
 
10) Instalações hidráulica e drenagem  

 
 

       Será executada seguindo normas e projeto aprovado, com entrada, redes, acabamentos 
e demais serviços assim como materiais necessários.   

 
 

11) Impermeabilização  
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Deverão ser executados todos os serviços de impermeabilização de alicerces,(inclusive 
proteções mecânicas); impermeabilização de muros de arrimo; etc. Os alicerces deverão ser 
impermeabilizados com argamassa provida de aditivo impermeabilizante (impermeabilização 
com argamassa impermeável com aditivo hidrófugo) e posteriormente com tinta betuminosa 
(impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros na cor preta) .  

 
 

12) Revestimentos  
 
 

      Deverão ser executados todos os serviços de chapisco, emboço e reboco para Pórtico e 
paredes. 

 
      À argamassa mista de cimento, cal e areia será acrescido de aditivo impermeabilizante, 

nas faces externas da alvenaria, até uma altura de 60 cm e nas faces internas à uma altura de 
15 cm .  

 
            Evitar a execução de reboco cuja parede, no momento da execução, esteja exposta a 
calor intenso (raios do sol), a fim de se evitar futuras fissuras (tipo mosaico) pelo fenômeno 
higroscópico ( perda brusca e excessiva de umidade ) .  

 
 
13) Pisos e revestimentos  

 
            Será feita a regularização e compactação mecanizada da base com 10cm de espessura 
em concreto de 20 MPA de resistência,  com juntas de dilatação no galpão; 
 
 Piso cerâmico e revestimento nos pontos indicados no projeto.  
             
 

14) Alambrado 
 
             O alambrado será executado com estrutura vertical, fixados no solo e distância entre 
elementos de no máximo 3,00m, estruturados com montantes horizontais de aço carbono de 
2” e tirantes para fixação da tela; 
 
            O fechamento será executado com tela com malha ciclônica tipo “Q” de 1”  e na parte 
superior, em ângulo, com arame trançado farpado bitola BWG 16, tensionados com 
esticadores, instalado em oito fiadas. 
 
 
 

15) Pintura 
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Paredes Externas receberão , selador (Rendimento de 75 A 100 m² por balde de 18,00 

Litros, Especificado na Embalagem . Produto Classificado Conf. Norma ABNT nº 11.702 De 
04/92 - Tipo 4.1.6 ) e pintura com látex acrílico 03 demãos . (Rendimento de 200 à 225 m² por 
balde de 18,00 Litros sobre Reboco e 225 à 275 m² por balde de 18,00 Litros, Especificado na 
Embalagem . Produto Classificado Conf. Norma ABNT n° 11.702 De 04/92 - Tipo 4.2.5 )  

 
Em esquadrias metálicas aplicar fundo anticorrosiva à base de cromato de zinco e 

posterior pintura em esmalte sintético acetinado. (Rendimento de 40 a 50 m² por Galão de 
3,60 Litros, Especificado na Embalagem. Produto Classificado Conf. Norma ABNT n° 11.702 De  
04/92 - Tipo 4.2.3 ). 
 
 
 

16) Serviços Complementares  
 
 

Toda obra deverá ser entregue sem entulho e Limpa em estado de utilização.  
 
 

     17) Disposições Finais 
  
 
- É imprescindível a vistoria do local para a constatação dos serviços descritos ;  
 
- A Obra deverá ter instalações necessárias ao seu bom funcionamento, inclusive ser prevista a 
colocação de tapumes, conforme posturas municipais, de modo a isolar os locais onde as obras 
estiverem sendo desenvolvidas, sem que traga transtornos .  
 
- Os Serviços obedecerão às presentes especificações e projeto anexo, utilizando-se de 
materiais e mão-de-obra de primeira qualidade;  
 
- Os Serviços deverão ser executados em horário compatível com a natureza destes e acatando 
as Posturas Municipais pertinentes;  
 
- Caberá à Contratada apurar “In Loco” todas as alterações previstas, projetos e especificações, 
de maneira a atendê-lo plenamente, devendo comunicar à fiscalização sobre divergências 
significativas;  
 
- Caberá à contratada a observância e aplicação das Normas relativas à Segurança e Prevenção 
de Acidentes do Trabalho da mão de obra envolvida ; 
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- Não serão consideradas pela Contratante quaisquer reclamações da Contratada , com vistas à 
majoração de preços , reajuste e dilatação do prazo de execução da obra , decorrentes de 
falhas e omissões por inobservância , após o processo licitatório ;  
 
- A Contratada será responsável pela estabilidade da edificação , bem como suas instalações , 
durante e após a execução dos serviços, devendo emitir e recolher A.R.T. de execução , 
fornecendo uma via à Contratante ;  
 
- A Obra deverá ser entregue sem entulho e totalmente limpa , sendo limpeza de 
revestimentos ( azulejos ) , pisos , vidros , metais , louças , etc... .  
 
- A Contratada deverá fornecer Projeto atualizado ( “As Built”) das Instalações Hidráulicas , 
Elétricas , Telefonia ; bem como a aprovação do projeto de instalações de combate à Incêndio 
no NAT do Corpo de Bombeiros. 
 
 - Será de responsabilidade da contratada o recolhimento dos encargos sociais que incidirem 
sobre a obra , fornecer o Certificado de Matrícula e Alteração ( CMA) do Instituto Nacional de 
Seguridade Social da referida obra , devendo o mesmo apresentar guia de recolhimento e 
CND.  
 
 
Monte Azul Paulistas/SP, 09 de janeiro  de 2019.  
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
Mário Gilberto Ducatti Júnior   Marcelo Otaviano dos Santos 
Engº Civil – CREA 5061124179   Prefeito do Município de Monte Azul Paulista 
 


