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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Obra: REFORMA GERAL_PRÉDIOS LOCADOS  

Endereço: Rua Otávio Silveira, nº 330 - Centro 

Locatário: Prefeitura Municipal de Maçambará 

 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1.1. DESCRIÇÃO DA OBRA: 

O presente Memorial Descritivo refere-se à reforma de três prédios locados pela 

Prefeitura, com área total de 275,63 m². A reforma consiste em alguns reparos, bem como a 

pintura geral e total do prédio.  

A obra deve ser executada de acordo com o Memorial Descritivo, por se tratar de obra 

de reforma, recomenda-se uma vistoria cuidadosa das condições atuais do local da obra. Não 

será reconhecida qualquer alegação de desconhecimento ou dificuldade de execução. 

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que 

presidirão a instalação e o desenvolvimento da obra. 

 

1.2. REGIME DE EXECUÇÃO 

Empreitada global de material e mão-de-obra. 

 

1.3. PRAZO DE EXECUÇÃO 

60 ( sessenta) dias corridos, ou seja, 2 meses. 

 

1.4. MATERIAIS 

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser 

de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas específicas. As marcas citadas nestas 

especificações constituem apenas referência, admitindo-se outras, desde que previamente 

aprovadas pela fiscalização. 

 

1.5. MÃO-DE-OBRA 

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução 

dos diversos serviços. O mestre-de-obras encarregado da execução das obras deverá permanecer 

no canteiro em tempo integral. 

 

1.6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) referente à execução da obra. 

 

1.7. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A obra será executada em obediência aos projetos e Memorial Descritivo, que 

definirão os aspectos de arquitetura.  

 

1.8. GENERALIDADES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente as normas da 

ABNT em vigor. 

Quaisquer danos decorrentes da execução dos serviços serão de inteira responsabilidade 

da CONTRATADA que deverá providenciar o reparo imediato. 
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2. DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/CONSERTOS 

 Serão executadas: 

 demolições de calçadas,  

 remoções dos revestimentos cerâmicos do balcão da sala 6_predio A, os pisos que estão 

soltos e quebrados das salas 5/parte 6(metade)/8/9/11 e os pisos da calçada frente (13) 

do prédio A,  

 substituição de porta de ferro de 80x2,10 m da sala 3_predio A, 

 fixação das cimalhas de madeira, 

  ajustar as portas que estão encostando no chão, da frente e fundos_predio A, 

 substituição de fechaduras,  

 substituição de 2 telhas de fibrocimento 6 mm, retirada da área coberta dos fundos do 

prédio A, 

  conserto/restauro dos portões basculantes da frente e da sala 10_predio A,  

 colocação de uma folha de porta interna de madeira semi-oca de 0,80x2,10com 

fechadura e dobradiças da sala 4_predio A. 

 

3. FECHAMENTO DOS BURACOS/REBOS/REPAROS TRINCAS 

 

3.1. Fechamento dos buracos de ar condicionado: Será executada em alvenaria de em tijolos 

cerâmicos 6 furos 9x11x19 cm à cutelo, de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de 

cimento, areia e cal , com traço 1:2:8 Os tijolos serão umedecidos antes da sua colocação para 

não ocorrer absorção de água da argamassa de rejuntamento.  

 

3.2. Rebocos: As paredes onde foram fechados os buracos deverão ser rebocados com massa 

única com traço de argamassa de cal e areia no traço 1:2:8 com 5% de cimento com acabamento 

liso e feltrado. 

 

3.3. Reparos trincas: As trincas ocorridas no prédio C, deverão ser consertadas com veda trinca 

e depois deverão ser rebocadas nas áreas afetadas. 

 

3. PAVIMENTAÇÕES/ESQUADRIAS 

 

3.1. Calçada: Será executada em concreto desempenado com juntas seca, de 6 cm de espessura.  

 

3.2. Piso cerâmico: Os pisos que estão quebrados e se soltando deverão ser substituídos por 

cerâmicas PEI-4 antiderrapante, de primeira qualidade, assentados com juntas transversais e 

longitudinais contínuas. As juntas para o piso cerâmico deverão ter 2 mm de espessura e ser 

rejuntadas com rejunte nas cor a ser indicada na ocasião de execução. O piso cerâmico a ser 

utilizado deverá ser submetido e aprovado pela fiscalização, assentados com argamassa de 

cimento, cal e areia no traço 1:4 ou argamassa colante. O balcão da cozinha também deverá ser 

revestido. 

 

3.3. Porta externa de ferro: Na sala 3_prédio A, será assentada porta de abrir de ferro tipo 

veneziana com basculante, modelo comercial, pronta e completa, 80x2,10 m. 

 

3.4. Porta interna de madeira: Na sala 4_predio A, será assentada a folha da porta de abrir de 

madeira semi-oca de 80x2,10x3,50cm ,de 1ª qualidade, completas com ferragens e fechaduras. 

 

4. PINTURA GERAL DOS PRÉDIOS 

As superfícies deverão ser preparadas para receberem a pintura, estas deverão ser 

lixadas, escovadas e limpas para total remoção das partículas soltas. 
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Todas as esquadrias de ferro e madeira, inclusive forros de lambri de madeira serão 

pintadas com tinta esmalte brilhante, em cor a definir com a fiscalização, uma demão de fundo e 

duas demãos de tinta. 

As portas de madeira dos prédios B e C receberão duas demãos de verniz sintético 

brilhante natural até um perfeito cobrimento da superfície.  

As paredes internas e externas deverão ser lixadas até a superfície ficar totalmente lisa 

e após será aplicado uma demão de selador, e após duas demão no mínimo de tinta acrílica até 

um perfeito cobrimento da superfície. 

 

5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 
A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem acabados, 

estando o prédio completamente limpo e livre de entulhos, manchas de tinta e argamassa, em 

condições de receber vistoria final. 

Todos os materiais e serviços deverão obedecer as normas e especificações a ABNT. 

 

 

Maçambará/RS, 08 de fevereiro de 2018. 

 

 

Claudia Viviani Acosta de Lima                                        Adriane Bortolaso Schramm 

  Engª. Civil – CREA 101.478                                                       Prefeita Municipal 

         Matricula nº 2359 

 


