
 

PREFEITURA MUNICIPAL E CERRO NEGRO 

MEMORIAL DESCRITIVO  

ESTE MEMORIAL TEM POR OBJETIVO DISCRIMINAR OS SERVIÇOS A SEREM 

EXECUTADO NA CONSTRUÇÃO DE QUISQUE NAS MARGENS SC 390. 

1-LOCAÇÃO DA OBRA E INTALAÇÕO DE CANTEIRO DE OBRA 
Canteiro será instalado um barracão, instalação de energia e água , conforme planilha orçamentaria 
A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos, com piso acabado de no 
mínimo 40 cm acima do ponto mais baixo do terreno. 
2-TERRAPLENAGEM  
Em toda a área de projeção da construção deverá ser feita a remoção de toda a camada vegetal e os 
aterros deverão ser compactados em camadas de 40cm,  
3-FUNDAÇÕES  
 Para dimensionamento das fundações, quando não tiverem sido determinadas no projeto, o construtor 
deverá executar sondagem a trado. 
As sapatas e o baldrame deverão, ser de concreto resistente a compressão. 
4-ATERROS E REATERROS 
Os aterros serão executados com material de boa qualidade, isento de detritos vegetais em camadas, 
não superiores a 40cm, compactadas. 
5-IMPERMEABILIZAÇÕES 
 É fundamental que sobre as vigas do baldrame seja executada uma impermeabilização na parte de 
cima e com 40 cm para baixo nas laterais, inclusive será executado um isolamento no tanque de peixe 
antes da colocação dos revestimentos com manta asfáltica. 
6-SAPATAS, VIGAS DE BALDRAME , PILARES , VERGAS E CINTAS. 
VERGA E CONTRAVERGA Em toda alvenaria, será feito uma cinta de amarração, em todos os vãos 
de portas e janelas, serão executadas vergas  de concreto armado, com 15 cm e altura e dois ferros de 
8,0 mm, com transpasse mínimo de 20cm para cada lado do vão. 
Será executado furo de trado Ø20 cm sendo 4 furos em casa sapata com frofundidade de 1 metro 



SAPATAS Será executado sapatas de 0.80x0.80x0.20 em concreto armado Ø10mm (conforme projeto 
estrutural  
VIGA DE BALDRAME Será executado uma viga de baldrame de 0.15x0.40 em todo perímetro da 
obra  
PILARES Os pilares serão executados conforme localização no projeto estrutural 
7-ALVENARIA 
A espessura final das paredes deverá ser de 11 cm, tijolos seis furos, assentados, com argamassa de 
cimento, cal hidratada e areia média, alinhados e aprumadas perfeitamente.  
8-FLOREIRAS E ASSENTOS E TANQUE DE PEIXE 
Será executado um piso radie para sustentação da base das floreiras e tanque de peixe e paredes  
executado em broco de concreto estrutural 14x19x39. Obs. Floreiras serão pintadas e o tanque todo 
revestido em cerâmica. 
9-PORTAS 
As portas internas e externas serão de alumínio branco com fechaduras de ferragens, conforme 
quantitativo especificado em planilha. 
10-JANELAS  
 As janelas serão todas em alumio com vidro transparente incolor 
11-VIDROS 
Os vidros das janelas serão lisos, planos, sem bolhas e transparentes. 
12-JANELAS DE QUIOSQUE  
Serão em ferro com todas as ferragens inclusas. 
13-TELHADO 
Não serão permitidas emendas, a não ser sobre os apoios. Os pregos deverão ser do tipo apropriado e 
compatível com a bitola da madeira empregada e coberto com telhas de fibrocimento 6 mm.  
14-TELHADO DA ÁREA COBERTA 
Será executado em estrutura metálica com ferro U (100X40X 3 mm) e coberto com fibrocimento de 6 
mm  
15-FORRO  
Forro será executado em pvc liso conforme planilha orçamentaria. 
16-CHAPISCO 
Toda a alvenaria e blocos de concreto receberão revestimento em chapisco 1:3 (cimento e areia 
grossa). Tomando cuidado em recobrir toda a superfície de tijolos, sendo no lado interno e externo. 
17-REBOCO 



18-PINTURA  
A pintura será executado passado fundo selador uma demão, e  executado para pintura em tinta 
acrílica duas demãos conforme planilha orçamentaria.  
Todo o local chapiscado (exceto as partes revestidas de azulejo) receberão reboco revestimento com 
argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina. 
19-AZULEJOS 
As paredes do banheiro e paredes internas serão todas azulejadas, na cor branca até o teto, o tanque de 
peixe e assento (conforme projeto) será todo revestido.  
20-CONTRAPISO 
O contrapiso será executado sobre um colchão de brita n.º 2, com 6cm de espessura e concreto traço 
1:4:5 de cimento, areia grossa e brita 2, com aditivo impermeabilizante. 
21-PISOS CERÂMICOS  
A sala receberão pisos cerâmicos, fixados com argamassa pronta cimento-cola. 
22-PAVIMENTAÇÃO E PAVER. 
Será executado em todo o pátio conforme especificações em planilha orçamentaria. 
23-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
Os pontos deverão ser locados conforme projeto elétrico, com utilização de bitolas padrão nas 
tomadas da cozinha de 6 mm, nas descidas dos interruptores deverão ser de 2,5 mm, será utilizado 6 
disjuntores para distribuição de circuitos elétrico. Os condutores deverão ser anti-chamas. Será 
aproveitado o poste utilizado no canteiro de obras para alimentação de energia no quiosque.  
24-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  
Será executado uma rede com tubo Ø25 mm até reservatório com capacidade para 500 l, e distribuído 
nos sanitários conforme projeto, a rede de esgoto será executado conforme projeto hidro sanitário e 
especificações em planilha.  
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