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1. OBJETIVO 

 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo complementar informações, 

definir serviços   e materiais, estabelecer normas e critérios para a execução da obra 

supracitada.  

 

2. INTRODUÇÃO  

 

O presente projeto destina-se a REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO E 

DA PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU. A obra está 

localizada na Av. Manoel Félix de Farias, nº 720, Centro, Vitória do Xingu - Pará. 

.  

 

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A reforma abrange a substituição da estrutura da cobertura e do forro, e 

revitalização da pintura e demais instalações. Os materiais estão especificados no 

presente memorial.  

 

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 

Será encargo da empresa fornecer, instalar e testar, todos os materiais, 

equipamentos e serviços listados e especificados no presente memorial, de acordo com 

as particularidades de cada um, incluindo: 

 

• SERVIÇOS PRELIMINARES 

• ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

• INFRA ESTRUTURA 

• ESQUADRIAS 

• COBERTURA 

• INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

• INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

• REVESTIMENTO 

• PINTURA 

• SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

5. DETALHES  

 

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

5.1.1 BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES) 

 

Deve ser construindo um barracão em madeira para depósito/escritório com 

30m², para isso o solo deverá ser nivelado e nele aplicado uma camada 7,0 cm de 

argamassa, os pontaletes devem ser cravados a cada 1,22m, fazer o fechamento das 

paredes com chapas compensadas fixadas nos pontaletes, executar o travamento das 

paredes com tábuas pregadas horizontalmente, fazer a porta e a janela do barracão 

com chapa compensada, executar a estrutura do telhado em madeira com beiral 0,50m 
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e instalar as telhas de fibrocimento 4,0mm. Deverão ter ainda instalações sanitárias em 

louça branca, com rede de água em tubulação de PVC; Instalações elétricas em 

eletrodutos plásticos flexíveis. 

 

5.1.2 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA 

 

A placa da obra será constituída em lona com plotagem de gráfica nas 

dimensões 3,00x2,00m, e estruturada com régua de madeira aparelhada de 3’’x1’’, 

obedecendo o modelo adotado pela  CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, 

que objetiva a exposição de informações. 

 

 

5.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

 

A contratada deverá manter na direção da obra um preposto, com 

conhecimentos técnicos que permitam a execução com perfeição de todos os serviços, 

além dos demais elementos necessários à perfeita administração da obra.  

A contratada deverá comunicar com antecedência à CÂMARA MUNICIPAL DE 

VITÓRIA DO XINGU, o nome do responsável técnico, com suas prerrogativas 

profissionais.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU fica no direito de exigir a 

substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre 

insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposições em executar as ordens da 

fiscalização. A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser 

especializada, onde será obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção 

individual (EPI), apropriados a cada caso, visando a melhor segurança do operário, 

juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra. A contratada 

será responsável pelas observâncias das leis, decretos regulamentos, portarias e 

normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 

contrato, inclusive por suas subcontratadas. Durante a execução dos serviços, a 

contratada deverá:  

• Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas – 

ARTs referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da lei 

nº 6496-77.  

• Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao 

pessoal alocado nos serviços, objeto do contrato.  

• Efetuar pagamentos de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo 

dos serviços.  

• A contratada deverá montar um escritório na obra, com dependências 

confortáveis para uso da fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao 

perfeito funcionamento e atendimento dos serviços de construção.  

• A vigência será ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento 

definido da obra. 
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5.3 INFRA ESTRUTURA 

 

5.3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

As superfícies a serem impermeabilizadas devem ser previamente chapiscada 

para aumentar a aderência da camada de argamassa em seguida deve-se cobrir a 

superfície com argamassa impermeável na espessura de 2 cm, descendo 15 cm nas 

laterais externas das muretas ou vigas baldrames, em seguida nivelar e desempenar 

com ferramenta adequada. 

 

5.4 ESQUADRIAS 

 

As portas em madeira serão executadas segundo técnica para trabalhos deste 

gênero e obedecerão rigorosamente às indicações constantes nos projetos, detalhes 

especiais e especificações gerais. Os tipos e dimensões básicas obedecerão 

rigorosamente ao projeto de arquitetura, devendo todos os vãos ser confirmados na 

obra antes da fabricação. 

As fechaduras das portas de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro 

e maçaneta do tipo alavanca e de trinco reversível acionado pela maçaneta e pela chave 

com 02 (duas) voltas. As chaves deverão ser fornecidas em duplicata. As dobradiças 

serão de metal cromado do tipo reforçado, com anel de 3.½x3” e serão no mínimo de 

03 (três) unidades por folhas. 

As maçanetas das portas, salvo em condições especiais, serão localizadas a 

105 cm do piso acabado. Antes do assentamento, as ferragens deverão ser aprovadas 

pela fiscalização. 

 

5.5 COBERTURA 

 

5.5.1 ESTRUTURA METÁLICA 

 

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e 

posteriormente das telhas metálicas leves. O tipo de aço a ser adotado nos projetos de 

estruturas metálicas deverá ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. 

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção 

útil de peças tracionadas ou fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para 

qualquer outra finalidade. 

As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério 

estabelecido entre FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão 

ser parafusadas. 

 

Transporte e Armazenamento 

 

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, 

distorções e deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o 

embarque e armazenamento da estrutura metálica. Para tanto, as partes da estrutura 

metálica deverão ser providas de contraventamentos provisórios para o transporte e 

armazenamento. As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes 

da montagem, de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra. 
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Montagem 

 

 A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as 

indicações contidas no plano de montagem. 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, 

de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias 

deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da 

FISCALIZAÇÃO. Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às 

medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. Deverão ser 

usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades suficientes 

sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da 

estrutura o exigir. As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde 

necessárias e deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio 

da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos 

equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento.  

 

Garantia 

 

O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os 

elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 

(cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVIÇOS.  

 

 

5.5.2 TELHAMENTO   

 

Na cobertura do PRÉDIO E DA PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VITORIA DO XINGU deve ser do tipo telhas de aço trapezoidal TR 40 sanduíche 

termoacústico interior de poliestireno (EPS) F1. K= 0,039 kcal/(m.h.Co ). 

As especificações de fixação deve seguir as orientações do fabricante. 

 

5.5.3 FORRO 

 

O forro deve ser de gesso acartonado monolítico, Lafarge Gypsum FGE ou similar. 

 

RECOMENDAÇÕES: Deverá ser utilizado para rebaixamento, fechamento de tetos ou 

com finalidade de ocultar tubulações aparentes. A base de sustentação poderá ser a 

parte inferior da estrutura da cobertura. Para arremate de encontro entre o forro e a 

parede deverão ser instaladas, na parede, peças apropriadas de acabamento. 

 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Deverá ser marcado, em todo o perímetro, da 

parede, o nível determinado do pé direito, fixando fios flexíveis entre as paredes 

paralelas, que servirão de referência para a fixação das placas. Peças apropriadas para 

a fixação das placas deverão ser fixadas na base de sustentação, por meio de tirantes 

fixados na estrutura. As placas e perfis deverão ser nivelados, alinhados e encaixados 

e as placas deverão ser parafusadas em estrutura de aço. 
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5.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

5.6.1 ESGOTO 

 

Todo o dimensionamento será feito em função do número de aparelhos utilizados 

e de acordo com as recomendações da ABNT. Deverá ser respeitada a declividade 

mínima nunca inferior a 3,00 %, bem como a bitola da tubulação a ser utilizada que 

deverá ser de PVC rígido. 

 

5.6.2 PLUVIAL 

 

Calha em chapa de aço galvanizado, nº 24, com corte de 33 cm, fixadas nas 

telhas e platibandas. As telhas deverão transpassar as calhas em pelo menos 10cm, de 

maneira a garantir o recolhimento efetivo da água e evitar infiltrações. 

 

5.6.3 LOUÇAS, METAIS E APARELHOS 

 

 Os tanques e lavatórios devem ser fornecidos conforme as necessidades de 

cada ambiente, estando de acordo com o que for definido pela fiscalização. 

 

Todas as torneiras deverão ser de fechamento automático, sejam elas de mesa 

ou parede, com arejador, DN 15 (G ½” B) com adaptador de ½” para ¾”, pressão de 

serviço de 15 a 400 kPa (faixa completa), corpo e botão de acionamento em latão 

cromado, distância do eixo vertical que passa pelo centro da rosca de fixação da 

torneira(entrada de água), ao eixo vertical que passa pelo centro do arejador (saída de 

água) de: 105 a 110 mm, tempo de fechamento de 4 a 10 seg., volume máximo de água 

por ciclo de 1,2 L, em conformidade com a NBR 13713/2009 e garantia mínima de 5 

anos contra defeitos de fabricação. Ref.: Docol / Fabrimar / Deca ou equivalente. 

 

5.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

A locação dos pontos de interruptores e luminárias deverão ser analisados 

juntamente com o setor de engenharia antes da execução das instalações, o qual é de 

responsabilidade da CONTRATADA. Os circuitos que serão instalados seguirão os 

pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos 

os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e 

durabilidade. 

 

5.8 REVESTIMENTO 

 

5.8.1 CHAPISCO 

 

Trata-se da camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa, água e, 

eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior 

aderência entre a base e a camada de revestimento. A argamassa de chapisco deverá 

ser preparada no traço 1:3 (1,0 de cimento: 3,0 de areia média + aditivo). O chapisco 

deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida, ou seja, em todas as paredes. 

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, 
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eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a 

aderência. 

 

5.8.2 REBOCO 

 

O reboco é o revestimento com acabamento em pintura executado em uma única 

camada. Neste caso, a argamassa utilizada e a técnica de execução deverão resultar 

em um revestimento capaz de cumprir as funções tanto do emboço quanto do reboco, 

ou seja, regularização da base e acabamento. Todas as paredes internas e externas, 

que não serão revestidas com cerâmica serão revestidas com reboco com argamassa 

no traço 1:6 (cimento, aditivo plastificante de fabricação industrial), espessura 03 cm. 

As paredes antes do início do reboco deverão estar com as tubulações que por ela 

devam passar, concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão ser convenientemente 

molhadas. Os rasgos efetuados para a instalação das tubulações deverão ser corrigidos 

pela colocação de tela metálica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos 

ou blocos. Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente 

alisado e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme. 

 

5.8.3 AZULEJO 

 

Serão comprovadamente de primeira qualidade, dimensões 15 cm x 15 cm, cor 

Branca, ou conforme definido pela fiscalização, fabricação ELIANE, ou similar. Devem 

apresentar esmalte liso, vitrificação homogênea, coloração perfeitamente uniforme, 

dureza, sonoridade característica e resistência suficiente.  

Serão rejeitadas as peças empenadas, deformadas, fendilhadas ou de superfície 

esmaltada granulosa.  

A massa das peças deverá ser pouco porosa, branca ou levemente amarelada 

e dificilmente raiável por ponta de aço.  

Os azulejos serão assentados com juntas corridas, em perfeito alinhamento e 

obedecendo aos detalhes do projeto de arquitetura.  

Antes do assentamento dos azulejos deverá proceder-se uma rigorosa 

verificação de prumos e níveis, de maneira a segurar um arremate perfeito e uniforme 

com pisos, tetos e elementos estruturais aparentes, e também deverá ser verificada a 

posição de torneiras, caixas de passagem, tomadas, interruptores e outros, corrigindo-

se aquelas que não tiveram corretamente fixadas.  

Os azulejos deverão ser imersos em água limpa por um período mínimo de 6 

horas e no máximo 12 horas, e quando retirados deve-se escorrer a água em excesso.  

As arestas vivas serão protegidas por meio de cantoneiras de alumínio em "L", 

de abas iguais de 1"x1"x1/8” de piso a teto.  

Os azulejos serão assentados nas paredes já emboçadas conforme item 

específico com argamassa industrializada, tipo BINDAFIX da Sika, ou similar.  

A argamassa deverá ser misturada com água na proporção de 3:1 (em volume) 

e aplicada com desempenadeira denteada de 8 mm de forma a garantir cordões de 

espessura uniforme. As peças deverão ser coladas pressionando-as ligeiramente contra 

os sulcos de argamassa formados pela desempenadeira e acomodados por percussão 

com um cabo de madeira de modo a não apresentar som oco e garantir uma perfeita e 

completa aderência.  
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O rejunte das peças será executado com pasta de cimento branco e cal, no 

mínimo após 24 horas do assentamento. A limpeza deverá ser imediata com panos 

secos.  

Após 72 horas a critério da FISCALIZAÇÃO, será feito controle por amostragem, 

através de percussão, para verificação da aderência, rejeitando-se as peças que não 

apresentarem um padrão adequado (mais de 80% da área da peça). 

 

5.8.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

 

A base deverá estar preparada, verificados caimentos das superfícies para fins 

de impermeabilização e drenagem e regularizada com todos os detalhes de 

embutimentos e fixação de tubos, conforme projetos. O contrapiso será executado com 

argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:4, quando não especificado pelo 

projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização poderá ser utilizada argamassa 

industrializada tipo III, à base de Cimento Portland, agregados selecionados e aditivos. 

 

5.8.5 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 

 

Todos os pisos com acabamento em cerâmica levarão uma argamassa de 

cimento, areia média ou grossa no traço 1:4, espessura média de 3,0cm com a 

finalidade de nivelar para receber o revestimento final, obedecendo aos níveis ou 

inclinações previstas para o acabamento que os deve recobrir. A regularização das 

áreas para os pisos com acabamento em argamassa de alta resistência, será executada 

com argamassa de cimento e areia média ou grossa no traço 1:3 desempenado e com 

espessura de 05 cm.  

Quando o material a empregar for de origem natural (v.g., granito), o 

assentamento somente poderá ser feito com a orientação da FISCALIZAÇÃO.  

A referida camada dará o caimento do piso acabado de acordo com a seguinte 

relação:  

- Áreas secas: ≤ 0,5%;  

- Áreas molhadas: 0,5%≤x≤1,5% em direção ao ralo ou à porta de saída;  

- Boxes de banheiros: 1,5%≤x≤2,5% em direção ao ralo. O cimento utilizado será 

Poty, Nassau, Zebu ou similar CP II – Z32. Areia com granulometria média ou grossa. 

 

 

5.9 PINTURA 

 

Antes de efetuar qualquer serviço de pintura, a CONTRATADA deverá efetuar a 

retirada de todas as infiltrações e trincas existentes na alvenaria e junto às esquadrias 

externas e internas com tratamento adequado para cada situação, devendo ser utilizado 

hidro-jateamento com hipoclorito, as fissuras tratadas com argamassa semiflexível, e 

duas demãos de impermeabilizante acrílico. As superfícies a serem pintadas deverão 

ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos antes da execução dos serviços. 

Todos os cuidados quanto às superfícies estarem secas e limpas e precauções quanto 

ao intervalo de tempo, entre demãos, deverão ser observados, conforme 

recomendações das Normas Brasileiras.  

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a procedente estiver 

perfeitamente seca, observar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 
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 Deverá ser aplicado selador acrílico para paredes em duas demãos da marca 

SUVINIL ou similar, observando-se o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme 

recomendações do fabricante. 

 

5.9.1 PREPARO DE PAREDE COM MASSA PVA 

 

A superfície a ser pintada com látex deverá ser emassada com massa corrida à 

base de PVA, sendo duas demãos de massa corrida, com o fornecimento de materiais. 

A aplicação deverá ser realizada, fechando-se fissuras e pequenos buracos que ficarem 

na superfície. Deverá ser dado intervalo de no mínimo 01 hora entre as demãos. Quando 

a superfície estiver seca, deverá ser lixada com lixa para massa nº 100 a 180, e o pó 

deverá ser removido. 

 

5.9.2 PINTURA PVA 

 

As superfícies que irão receber tinta látex PVA (1ª qualidade) deverão ser secas, 

deverá ser aplicado uma ou duas demãos de selador e devidamente emassadas.  

Em seguida deverá ser aplicada tinta látex PVA com rolo, pincel ou trincha, 

diluída em 20 % de água, em duas demãos em intervalos conforme especificado pelo 

fabricante da tinta, ou em intervalos mínimos de 6 horas.  

As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente 

revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos pigmentos e 

componentes mais densos.  

Ferragens, vidros, acessórios, luminárias, dutos diversos etc., já colocados, 

precisam ser removidos antes da pintura e recolocados no final, ou então 

adequadamente protegidos contra danos e manchas de tinta.  

Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não 

destinadas à pintura. Quando aconselhável, essas partes deverão ser protegidas com 

papel, fita-crepe ou qualquer outro processo adequado. Os respingos que não puderem 

ser evitados terão de ser removidos com o emprego de solventes adequados, enquanto 

a tinta estiver fresca. 

 

5.9.3 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA 

 

Execução do emassamento de paredes externas com massa acrílica Suvinil, 

Coral ou similar, indicado para nivelar e corrigir imperfeições em qualquer superfície de 

alvenaria para posterior aplicação de pintura acrílica. 

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície 

em camadas finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de 8 a 

10 horas, ou conforme orientação do fabricante, a superfície deve ser lixada, com lixa 

de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2ª demão corrigindo 

o nivelamento e, após o período de secagem, proceder o lixamento final. 

 

5.9.4 PINTURA ACRÍLICA 

 

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas 

sobre massa acrílica, duas demãos. As áreas a serem pintadas devem estar 

perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas.  
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Após 8 horas no mínimo de aplicado o selador, se fará a aplicação de duas (2) 

camadas de massa ACRÍLICA. Após o lixamento aplicar-se-ão 2 (duas) demãos de tinta 

ACRÍLICA de qualidade reconhecida. CORAL ou similar, aprovada pela Fiscalização. 

 

 

5.9.5 PINTURA VERNIZ ACETINADO EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA 

 

Deverão ser aplicadas com três demãos de pintura em verniz com fornecimento 

de materiais.  

As superfícies de madeira para receber verniz, deverão sofrer lixamento 

preliminar com lixa nº 80 e em seguida com lixa nº 120. É preciso aplicar então uma 

farta demão de imunizante pentaclorofenol, deixando secar e endurecer as resinas 

durante 24 h. Após esse período, remover o excesso de pentaclorofenol, passando um 

pano seco sobre a madeira e aplicando uma demão de verniz selador fosco, que terá 

de secar pelo período determinado pelo fabricante.  

Deve-se tapar os furos de pregos e outras imperfeições na superfície da madeira 

com massa de pintor, aplicada com espátula e proceder o lixamento com lixa nº 120, 

seguido de limpeza com pano seco. O acabamento será dado em duas demãos, a 

primeira com corante para igualar a cor, se for o caso, e com retoques onde necessários, 

antes da última demão. 

 

5.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

5.10.1 LIMPEZA FINAL 

 

A contratada será responsável pela limpeza permanente da obra durante todo o 

seu período de execução, sendo responsável pela retirada de todos os materiais 

excedentes oriundos do processo de construção da obra, como: madeiras, materiais 

brutos, tijolos, etc. 

 

6. MEDIÇÃO  

 

As medições serão mensais após a verificação das quantidades e qualidade dos 

serviços executados em cada etapa do contrato pela fiscalização designada 

formalmente pela contratante, tendo como base os serviços efetivamente executados e 

os padrões estabelecidos no contrato (quantidades e especificações. Com base na 

medição é que são efetivados os pagamentos.  

No registro ou planilha de medição deve constar a descrição dos serviços, com 

as respectivas unidades de medida, quantidades, preços unitários e totais estabelecidos 

no contrato e efetivamente medidos. Anexada à medição devem constar a memória de 

cálculo das quantidades aferidas e o registro fotográfico dos serviços executados. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Responsável técnico 


