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1. INTRODUÇÃO 
  O presente memorial refere-se à obra de construção de um letreiro em 
alvenaria, localizado nesta cidade, na entrada na cidade , como mostra projeto 
de localização.  
   
  Trata-se da descrição dos materiais, serviços e equipamentos, bem 
como da mão-de-obra que farão parte da intervenção na edificação 
supracitada. O projeto encontra-se de acordo com as normas estabelecidas 
pelo Código de Obras de Chuí, junto a Secretaria Municipal de Planejamento, 
no que tange a legislação vigente, bem como junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia/Rio Grande do Sul (CREA/RS). 
   
  Trata-se da construção de uma edificação, com 4.60 m² de área. 

 
 O presente memorial descritivo estabelece as condições técnicas 
mínimas a serem obedecidas na execução das obras em questão, fixando os 
parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e 
equipamentos, e constituirão parte integrante do contrato de obra e serviços. 
 

Entende-se por material ou equipamento equivalente ou similar aquele 
que exerce a mesma função construtiva e tenha a mesma característica do 
especificado. 
 

 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 Recomendações gerais 
  A execução da obra só deverá ser iniciada após perfeita compreensão 
dos serviços a serem executados com a análise minuciosa de todos os 
projetos, memoriais e especificações, a obra orçada está em preço global. 

  Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de 
primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. 
Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de 
boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

A necessidade de se fazer entender todo o objeto projetado para a 
construção poderá requerer novos detalhes ou croquis que serão elaborados 
pela Prefeitura Municipal. 

 Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e 
detrito que venham a se acumular no local. 

Competirá à CONTRATADA fornecer todo o material e ferramental, 
instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita 
execução dos serviços contratados. 
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Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de 
linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material 
equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para 
maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de 
qualidade. 

A mão-de-obra será especializada e adequada à execução dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO deverá sempre ter acesso ao trabalho durante a execução 
dos serviços, e deverá receber todas as facilidades razoáveis para determinar 
se os materiais e mão-de-obra empregados estão de acordo com os projetos e 
especificações. 

Todo o pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e 
experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem 
atribuídos. 

Qualquer funcionário da CONTRATADA, ou de qualquer 
SUBCONTRATADA, se esta última for permitida e autorizada pela 
FISCALIZAÇÃO, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada 
ou que seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por 
outros motivos, deverá ser afastado imediatamente do canteiro de serviços 
pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de serviços um “Diário de 
Obras”, onde será anotado todo o memorial de execução dos serviços. 

Quaisquer citações de marcas ou materiais são referenciais, podendo 
ser empregados similares, desde que aprovados previamente pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços deverão ser garantidos, pelo prazo de, no mínimo, 05 
(cinco) anos, conforme estabelecido pela Lei do Código Civil Brasileiro. 

Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o 
material ou equipamento a ser utilizado, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO. 

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente 
poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de 
qualquer procedimento técnico, ou normas neste memorial, nos projetos, ou em 
outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da 
obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os 
trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos 
resultados. 

 
 
 

 
 



 

 4 

1. INFRAESTRUTURA. 
 

 
São serviços referentes a primeira etapa da obra, primordial para 

cumprir a execução da obra, conforme orçamento em anexo. 
 

Estacas 
 

As fundações serão do tipo superficial , estacas com diâmetro de 40cm, 
perfurada a três metros de profundidade, armada com seis unidades de ferro 
12.5mm, para dar continuidade para a ferragem dos pilares, a concretagem 
será executada com bomba, o concreto terá resistência de 20 mpa. 

Reaterro manual apiloado com soquete, de aterro previsto para a 
recheio das fundações. 

 
Viga de Fundação 

 
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, 

em madeira serrada não aparelhada, sem reutilização, após o nivelamento do 
terreno será executada a forma de viga baldrame a ser executada conforme 
projeto, logo após as formas estarem no local, estaqueadas e niveladas, é 
executada a ferragem, que deverá seguir as exigências do projeto estrutural, 
com a ferragem no interior das formas é concretada a viga de fundação com 
concreto de 30 mpa, conforme planilha orçamentária, após três dias da 
concretagem, utilizando um pé de cabra executa-se a desforma. 

Após a desforma, as vigas baldrames serão impermeabilizadas com 
emulsão asfáltica com quantas de mão necessário for, para seu cobrimento,  
com o intuito de impedir a umidade por capilaridade. 
 

2. SUPRAESTRUTURA 
 

Consideramos estrutura todos os elementos que envolvam concreto 
armado ou que cumpram função estrutural, neste caso, pilares, viga de 
amarração. 

 
 

Pilares 
 

2.1 Fabricação de forma para pilares em madeira serrada, não 
aparelhada, com dimensão de 30x30cm, conforme projeto 
estrutural. 

2.2 Armação de pilar com ferragem de aço 12.5mm, montagem 
conforme projeto estrutural. 

2.3 Após a fabricação e colocação de ferragem, com as formas já a 
prumo, executasse a concretagem com bomba com concreto de 
resistência de 25mpa. 

2.4 Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco, com as 
dimensões de 25x20cm, o ferro utilizado é de 10mm, o traço do 
concreto sera 1.3.5 (Cimento Areia Brita 1),  neste casso terá duas 
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vigas de amarração, uma superior e outra que ficará a meio da 
estrutura, como mostra no projeto estrutural. 

 
 
2.5 Alvenaria será executado com tijolo furado (6furos), de primeira 

qualidade, com dimensões mínimas de 14x9x19cm, assentados com 
argamassa mista, no traço 1:3:8( cimento, cal e areia média) na posição a 
tição. As juntas deverão obedecer a espessura máxima de 1,5cm. Os tijolos 
deverão ser previamente molhados, sendo que as duas primeiras fiadas 
deverão ser assentadas com argamassa de cimento e areia 1:3. 
 

2.6 Argamassa para chapisco traço 1;3 ( cimento e areia grossa) 
aplicado de forma manual. 
 
  2.7 Argamassa para Reboco traço 1;2;8 (Cimento , Cal e Areia), batido a 
betoneira e aplicado de forma manual, tendo espessura máxima de 2,5 mm. 
 

2.8 Regularização de concreto aparente, acabamento  do contrapiso, 
para tirar irregularidades, será regularizada a quadra de esportes e salão 
comunitário. 

 
2.9 Contrapiso acústico em argamassa 1;4 (cimento e areia), preparo 

mecânico com betoneira de 400 litros, de forma que o piso fique liso e sem 
desnível. 
 

ABERTURA 
 

3.1 Porta de ferro tipo veneziana, chumbada em pleno funcionamento, 
portas de acesso a edificação com dimensões de .80x2.10cm. 

 
COBERTURA 

 
4.1 Fabricação montagem e desmontagem de forma para laje maciça, 

com ferragens negativas de 10mm, escoramento com escora de madeira de 
eucalipto com travamento , de forma a sustentar o peso do concreto, o 
concreto lançado será de 25mpa, lançamento com bomba, adensamento e 
acabamento, seguir projeto estrutural. 
 
 

 Limpeza final da obra 
 
 A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa. 
 
Antes da entrega, todas as instalações deverão ser testadas e 

verificadas quanto ao seu funcionamento e perfeito estado. 
 
 
 
 
 



 

 6 

Chuí, Fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
 

Kristhie Leoneti 
Engenheiro Civil 
Matricula 91-4 

 


