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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO  
ÁREA: 1.200,00m² de um total de 1.500,00m² - 1ª ETAPA 
LOCAL: BR-386 Distrito de Rincão do Segredo – Município de Almirante Tamandaré do Sul- RS 
 
INTRODUÇÃO: 
 O presente memorial tem por objetivo discriminar os serviços necessários ao desenvolvimento 
da obra acima citada. As normas e especificações técnicas deverão ser observadas rigorosamente pela 
empreiteira na execução da obra. 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 Caberá a empreiteira um exame detalhado do local da obra, verificando todas as dificuldades 
dos serviços, análise do solo, captação de água, luz e força, acessos, transportes e tudo o que se fizer 
necessário para a execução dos serviços iniciais até a entrega final da obra; deverá fornecer todo o 
material, mão de obra, leis sociais, ferramental, maquinaria e aparelhamentos adequados a mais perfeita 
execução dos serviços. 
 Na ausência das redes de energia elétrica e/ou água, caberá a empreiteira tomar as providências 
que julgar conveniente para a execução dos serviços. 
QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa técnica e por 
profissionais especificados. 

Os materiais de construção a serem empregados deverão satisfazer as condições de 1ª qualidade 
, não sendo admissível materiais de qualidade inferior, ou que apresentarem defeitos de qualquer 
natureza, (na vitrificação, medidas, empenamentos, etc.) 

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, desde que 
julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização. 

A proteção dos materiais e serviços executados caberá a empreiteira, que deverá manter a 
permanente vigilância sobre os mesmos, não cabendo a PREFEITURA a responsabilidade por qualquer 
dano, de qualquer natureza que venham a sofrer. 
A vigilância deverá ser mantida até a entrega da obra. 
EXECUÇÃO DA OBRA 

A empresa executora deverá fazer anotação de responsabilidade técnica ART – CREA-RS, 
referente a execução da obra. Todos os trabalhos deverão ser executados de acordo com a boa técnica, 
posturas das Leis Municipais, Estaduais e Federais, e as normas da ABNT. 

Se em qualquer fase da obra, a fiscalização tomar conhecimento de serviços mal executados nos 
tocante a níveis, prumos, esquadros, etc. Ou materiais inadequados, ela se reserva o direito de 
determinar sua demolição e tudo o que estiver incorreto, cabendo a empreiteira o ônus do prejuízo. 
PROJETO 

A obra será executada em obediência aos projetos apresentados que definirão nos seus aspectos 
de arquitetura e instalações. Modificações que possam haver no decorrer da construção, deverão ser 
acertadas e discutidas previamente entre as partes interessadas. 

A locação da obra, dimensões e afastamentos, detalhes construtivos e arquitetônicos deverão 
estar de acordo com o projeto. 
1.0 Marcação da Obra: a locação deverá ser feita após a limpeza do terreno, com aparelhos adequados 
de modo a corresponder rigorosamente às formas e dimensões registradas no projeto, com uso de 
guias. O nível do piso do prédio, acabado, deverá estar conforme o projeto, ou no mínimo 20 cm acima 
do nível do terreno, em seu ponto mais alto. 

2.0 MOVIMENTOS DE TERRA 
2.1 Escavações: As escavações serão manuais ou com maquinário que a empreiteira julgar mais 
conveniente, e terá a finalidade de adaptar as cotas constantes no projeto, com profundidade mínima de 
60 cm, ou até encontrar terreno firme. Quando o terreno exigir profundidades diferentes entre dois 
pontos deverão ser feitos degraus com altura mínima de 50 cm. O fundo da vala deverá ser 
perfeitamente compactado para receber as fundações. 
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O terreno após o processo de escavações e terrapleno deverá ficar regularizado, de forma tal que 
permita o perfeito escoamento das águas superficiais. 
2.3 Drenagens: serão executados os drenos que se fizerem necessários a fim de impedir o acumulo ou 
movimentação indesejável de águas de infiltração ou de lençóis subterrâneos que por ventura possa ser 
encontrados futuramente. 

3.0 FUNDAÇÕES 
O fundo da vala deve estar perfeitamente nivelado, apiloado e compactado, com soquete manual 

ou mecânico, e após deverá receber uma camada de brita de 5 cm, para somente então receber as 
fundações. 

As larguras e alturas que serão utilizadas obedecerão o projeto. 
3.4 Cintas de Fundação: sobre os respaldos ou alicerces, perfeitamente nivelados, será executado cinta 
de fundação em concreto pré - moldado, com fck=20Mpa, com dimensões de 150x350x4800mm, 
conforme o projeto. 
3.5 Impermeabilização: sobre as cintas e vigas de fundação serão aplicadas 3 demãos, cruzadas, de 
hidroasfalto. 
 4.0 CONCRETO 
 Os concretos das cintas, vigas e pilares deverão ser bem executados, em concreto pré-moldado 
com fck=20Mpa, nas dimensões 150x300x4.800mm. 
 Pilares nas dimensões 0,25x0,52x8,13m. 
 No mesanino as colunas deverão ter pé-direito 4,0m. 
 5.0 PISOS E CONTRAPISOS 
5.1 Piso: será executado o piso em concreto armado polido com espessura de 10,00cm, base  de brita n° 
01, 04 cm, concreto com  fck= 25 a 30 MPA usinado, com malha de aço CA50A diâmetro 5,00mm com 
recubrimento mínimo 3cm e espaçamento de 15cm nas duas direções. Após o lançamento do concreto 
esse deverá ser nivelado e desenpenado mecânicamente. 
OBS: deverá ser retirado corpo de prova e apresentação de laudo com responsável técnico. 
Juntas de dilatação. Deverá ser executada com disco de corte, com espessura de 4,00mm, marcando os 
quadros, e preenchido com selante flexível. 
5.2 :Contrapiso do mezanino: o nível do contrapiso deverá coincidir com o nível de respaldo da viga. 
Deverá ser com pré moldados ( vigotas e tavelas), e sobre este deverá ter uma cmada de concreto de 
4,00cm ,fck=20Mpa. 

6.0 RECEBIMENTO DA OBRA: 
 Pôr ocasião da entrega da obra, a mesma deverá apresentar as seguintes condições: 

              Pátio livre e desobstruído de quaisquer entulhos, ou restos de material utilizados na obra. 
 A Empreiteira não poderá permitir o uso provisório das novas dependências antes da entrega 

final ao responsável designado pela PREFEITURA. 
 LIBERAÇÃO FINAL:  
Deverá ser apresentado no final da obra a CND da mesma. 

 
 

Almirante Tamandaré do Sul, 03 de Dezembro de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           CLACI WANDSCHEER                                    DILSE KLEIN BICIGO 
           Arquiteta – CREA 124705       Prefeita Municipal  
 


