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MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 
 
 
Referente: Banheiro Escola Municipal da Conceição de Almeida  
Assunto: Construção  
Local: Rua Francisco Brandão, s/n centro, Pedras de Maria da Cruz - MG 
Área construída: 46,30 m²   
 
 
DO OBJETIVO 
 
O Presente memorial tem por finalidade estabelecer detalhes de acabamento, tipo e 
qualidade dos materiais e serviços a serem empregados no empreendimento. As marcas 
aqui indicadas servirão como elementos referenciais determinados em definitivo pôr ocasião 
da concorrência de aquisição. Quaisquer modificações deverão ser solicitadas. Deveram ser 
seguindo a NBR 9050. 

 

 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 
A fiscalização da obra ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz, 
que indicará na ordem de serviço, o técnico responsável pelo acompanhamento da 
obra. 
 
O andamento da obra e todas as ocorrências deverão ser registrados no Diário de Obras. A 
elaboração e a manutenção do Diário de Obras são de responsabilidade da contratada. 
Nele, deverão ser anotadas diariamente, pelo engenheiro responsável, informações sobre o 
andamento da obra, tais como: número de funcionários, equipamentos, condições de 
trabalho, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem 
como, comunicados a Fiscalização sobre a situação da obra em relação ao cronograma 
proposto. Será de responsabilidade de a fiscalização verificar em todas as visitas, todas as 
informações contidas no Diário de Obras e solicitar providências no que couber.  
 
Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado 
de forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da reforma. 
 
A obra será executada de acordo com o Memorial Descritivo.  Sendo que em caso de 
dúvida, antes da execução do serviço, o autor do memorial deverá ser consultado, para 
prestar esclarecimento que deverão ser registrados no Diário de Obra.  
 
 
 
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
 
1.1 – Mobilização de Obra: 
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2 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
2.1. Alvenaria 
 
A alvenaria deverá ser feita com o uso de tijolos cerâmicos furados de 09x19x29 e 19x19x39 
prezando pela origem e qualidade do produto e presar pela arquitetura existente, com 
atendimento das normas vigentes. 
A argamassa para assentamento dos tijolos deverá ser feita utilizado argamassa mista de 
cimento, cal e areia no traço 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogênea. 
A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 0,015 m. 
Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevação deverá ser utilizada argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3 com adição de impermeabilizante para argamassas ou 
equivalente na proporção de 1:15 na água de amassamento. Na primeira fiada deverá ser 
utilizada pintura com Neutrol ou equivalente. 
As paredes serão levantadas com tijolos cerâmicos furados, argamassados com cimento, 
areia média e super cal no traço de 1:2:5, conforme as espessuras definidas no projeto 
arquitetônico. A fiscalização reserva-se o direito de rejeitar os tijolos que julgar de uso 
inconveniente quanto a qualidade e bitolamento. 
Deverá fazer um beiral com tijolos ½ vez em torno da laje. 

 
 

2.2. Vigas 
 
Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as seguintes 
precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a 
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção. 
Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem 
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A 
concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente, deixar o 
concreto bem vibrado para eliminação de vazios. A cura 
deverá ser executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça estrutural. 
 
2.3. Pilares 
            
As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, 
arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as 
formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada 
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma 
pertinente para se evitar a fissuração da peça estrutural. 
 
2.4. Lajes 
 
O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de 
primeira qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas 
deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura 
deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A 
desforma deverá seguir os procedimentos indicados em norma, a deverá ter inclinação de 
2% conforme especificado em projeto. 
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3. ESQUADRIAS 
 
Peças Homologadas dentro das normas e especificações. 
Pronto para Instalação. 
Todos deverão ser executados rigorosamente de acordo com as determinações do projeto 
executivo, e de seus respectivos detalhes (Arquitetônicos), no que diz respeito ao seu 
dimensionamento, funcionamento, localização e instalação.  
 
Nas portas e janelas, serão executadas vergas de concreto de 0,10m x 0,10m com 02 (dois) 
ferros corridos de 5.0mm. 
 
3.1 – Metálica  
 
3.1.1 – Portas Metálicas 

 
 
As portas deverá ser de 80x210cm, obedecendo o que diz a NBR 9050. de 1ª qualidade, 
revestidas em ambas as faces e pintura esmalte em estrutura de aço carbono, duas (2) 
demãos, exclusive fundo anticorrosivo.  
 
Serão fixadas aos batentes por meio de três dobradiças de ferro polido de 3 ½ x 3”. 
 
Os batentes das portas de metálica serão de metalon, aparelhados, fixados na alvenaria, 
colocados perfeitamente nivelados e protegidos durante a execução da obra. Os batentes 
deverão ser tratados na parte inferior contra a umidade. 
 
3.1.2 – Porta de Alumínio  
 
 
As portas deverão ser de 80x150cm e 60x150cm, obedecendo o que diz a NBR 9050. de 1ª 
qualidade, sem amassados ou ranhuras. Fixados conforme a composição de materiais da 
planilha especificada.  
 
 
3.1.3 – Janela 
 
Janela perfil cantoneira basculante 0,80x1,50m. e pintura esmalte em estrutura de aço 
carbono, duas (2) demãos, exclusive fundo anticorrosivo. 
 
 
 
3.1.4 – Fechaduras  
Todas as portas em metálica a serem instaladas receberão fechaduras, externa com cilindro 
normal com chaves, de 1ª qualidade, com acabamento inox maçaneta tipo alavanca maciça 
inox e deverão ser constituídas dos seguintes materiais: aço, aço inox e/ou ZAMAC. Não 
serão aceitas peças com latão na composição da maçaneta ou do espelho. 
 

 A máquina e a fechadura deverão ser da mesma marca e de modelos compatíveis segundo 
o fabricante, para garantir o perfeito funcionamento. 
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4 – REVESTIMENTOS 
 
Todos os serviços de revestimentos de paredes internas deverão ser executados com 
argamassa, emboço e massa única. 
 
No final da obra, deverão permanecer 5% de cada material empregado na obra para futuros 
reparos. 
 
 
 
5 – PISOS  
 
5.1 – De Pisos Internos 
 
5.1.1 Desníveis e Caimentos de Piso: 
O piso de todos os ambientes deverá ter caimento adequado de forma a permitir 
escoamento das águas de limpeza. 
 
5.1.2 – Regularização de base para revestimento de piso de cerâmico 
A regularização de base para revestimento de piso será executada em todos os ambientes 
internos, com emprego de argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3. 
 
Considerar a camada de regularização com espessura de 3 cm.  Obter uma superfície 
desempenada e bem nivelada. Considerar declividade mínima de 0,5% em direção aos 
ralos.  
 
 
 
A contratada deverá utilizar produtos e mão-de-obra especializada para execução do 
assentamento, rejuntamento e limpeza para que não ocorram machas.  
 
 
6 – PINTURA 
 
6.1. Tetos 
Os tetos deverão ser lixados. Após a preparação, o teto deverá receber 02 demãos de 
pintura em látex acrílica. 
 
6.2. De Paredes Internas 
As paredes deverão ser lixadas, exceto os locais que receberão azulejos na área 
especificada em projeto. Após a preparação, as paredes internas deverão receber 02 
demãos de pintura acrílica acetinado.  
 
6.3. De Paredes Externas 
As paredes deverão ser lixadas com posterior aplicação de 02 demãos de selador. As 
paredes externas deverão ser pintadas com 03 demãos de látex acrílico e obedecida o 
tempo de secagem da própria. O material utilizado deverá ser de 1ª qualidade. 
 
6.4. De Esquadrias Metálicas 
Todas as esquadrias metálicas (portas e batentes), deverão ser lixados e posterior aplicação 
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de 02 demãos de tinta esmalte sintético semi-brilho. O material utilizado deverá ser de 1ª 
qualidade. 
 
 
7 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
Deverão ser executados em conformidade com a NBR 5410. 
 

 
8 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 
 
Deverão ser executados em conformidade com a NBR 5626. 
 

 
9 – LIMPEZA 
 
A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condições de uso, sem entulhos, 
detritos ou restos de materiais.  
 
Durante a execução do serviço, os materiais deverão estar devidamente armazenados e os 
entulhos acondicionados em caçambas próprias. 
 
 
 
 
10- REMOÇÃO PERIÓDICA DE ENTULHOS: 
 Durante a execução da obra deverá ser procedido à remoção periódica de quaisquer 
detritos (entulhos de obra) que venham acumular no recinto do canteiro. É de inteira 
responsabilidade do Executante dar solução adequada aos esgotos e resíduos sólidos do 
canteiro da obra. 
 
 
 
 
11 – RECEBIMENTOS DA OBRA /CHAVES 
 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar 
funcionamento perfeito todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações 
definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e força, etc.) 
 
Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos cerâmicos, 
cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda, aparelhos sanitários, vidros, 
ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e 
argamassa. 
 
Os azulejos serão inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tinta serão 
removidos com esponja de aço fina; lavagem final com água em abundância. 
 
A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água. 
 
Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais 
deverão ser limpos com removedor. Não aplicar ácido muriático. 
 
É terminantemente proibido o uso de ácido muriático para lavagem de piso cerâmico,  
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azulejos, calçadas em concreto e peças de ferro/metálicas. 
 
Inicialmente a CONTRATADA enviará uma carta à FISCALIZAÇÃO informando estarem 
concluídas as obras, declarando, que ela já executou todas as verificações a seguir 
relacionadas: 
 
- Teste de funcionamento de todos os aparelhos sanitários 
- Inexistência de vazamento de água das tubulações 
- Inexistência de infiltração de água. 
 
Chaves 
 
Deverão ser entregues 02 jogos completos de todas as portas instaladas no edifício, chaves 
estas que já fazem parte da fechadura, mas no caso de perda durante a execução da obra a 
CONTRATADA deverá providenciar cópia das mesmas. Os jogos deverão ser entregues a 
Fiscalização. 
 
 
12 – SERVIÇOS FINAIS/ TERMOS DE GARANTIA 
 
INSPEÇÕES FINAIS 
Após o encerramento de todos os serviços da obra, deverá ser feita a inspeção final com a 
participação conjunta da Contratada e da Fiscalização, produzindo-se o Relatório de 
Inspeção Final, no qual serão apontados todos os eventuais acertos ou complementos de 
serviços constantes no contrato. 
 
 
 
 
Pedras de Maria da Cruz, 22 de julho de 2020 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 

Carlos Wagner Gomes Mota 
CREA/MG: 199.663/D 


