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1. OBJETO 

 

O presente Memorial Descritivo é referente ao projeto de construção da 

Câmara de Vereadores de São José do Norte – RS localizado a rua Gen. Osório 

nº 575.  

Os projetos relacionados a esta obra estão abaixo descritos: 

Projeto Arquitetônico 

Prancha ARQ-01/06  – Planta de Situação   

Prancha ARQ-02/06  – Planta Baixa 

Prancha ARQ-03/06  – Planta de Cortes 

Prancha ARQ-04/06  – Planta de Fachadas   

Prancha ARQ-05/06  – Planta de Localização e Cobertura   

Prancha ARQ-06/06  – Planta de Detalhamento Escada e Janelas  

 

Projeto de Instalações Elétricas 

Prancha EL-01/01  – Planta de Instalações Elétricas 

 

Projeto Hidrosanitário   

Prancha H-01/03  – Planta de Instalações Hidráulicas 

Prancha H-02/03  – Planta de Instalações Sanitárias e Pluviais 

Prancha H-03/03  – Planta de Detalhamento de Fossa, Filtro e Sumidouro  

  

Projeto Estrutural 

Prancha ES-01/04  – Planta de Fundações 

Prancha ES-02/04  – Planta de Lajes, Pilares e Poço do Elevador 

Prancha ES-03/04  – Planta de Escada, Vigas e Cintas 

Prancha ES-04/04  – Planta de Detalhamento de Cobertura  

 

Projeto de Prevenção de Incêndio 

Prancha IN -01/01  – Planta de Prevenção e Combate a Incêndio -PPCI 
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 2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A contratada executará a obra rigorosamente conforme os projetos, e as 

recomendações dos fabricantes dos produtos utilizados e deverá atender 

também as seguintes Normas e Práticas Complementares: 

- Normas da ABNT e do INMETRO; 

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e 

Municipais, inclusive normas de Concessionárias de serviços públicos; 

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA. 

 

A contratada obriga-se a fornecer a “Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART(CREA)” ou “Registro de Responsabilidade Técnica – RRT(CAU)”  

de execução que executar, antes do inicio da obra, em atendimento à Lei 

5.194/66 e à Resolução 407/96 do sistema CONFEA/CREAS deverá fixar na 

obra, em local visível, placa com indicação dos responsáveis técnicos pelo 

projeto e pela execução da edificação, com modelo fornecido pela Contratante. 

Todas as cópias plotadas e xerográficas dos memoriais, plantas e anexos 

do projeto, necessárias para a execução da obra serão por conta da 

Contratada. 

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os 

Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das 

diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 

3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança 

necessários. 

Deverão ser fornecidos todos os EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas 

diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-08 e NR-18 da Portaria nº 
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3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança 

necessários. 

Em caso de divergências entre o conteúdo no memorial descritivo e os 

desenhos dos projetos prevalecerá sempre o primeiro. 

Em caso de divergência entre o conteúdo no memorial descritivo e o 

especificado na planilha de orçamento prevalecerá sempre o primeiro. 

Em caso de divergências de medidas entre os projetos e a situação “in 

loco” sempre prevalecerá a medida real. 

Em todas as situações que dependem da aprovação da fiscalização, os 

serviços somente serão executados após a liberação pela fiscalização. 

Se houver divergências entre as especificações, planilhas de orçamento 

e projetos, a fiscalização da contratante e o respectivo projetista, deverão ser 

consultados antes de qualquer execução dos serviços.  

Os preços dos serviços onde exijam equipamentos para a sua execução 

somente serão considerados como material, na planilha de orçamento, quando 

forem especificados como locação de equipamento, caso contrário os serviços 

serão considerados como mão de obra. Os demais serviços considerados 

indiretos como ferramentas, EPI, sinalização de obra e etc. deverão ser 

considerados no BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). 

Não será permitido a permanência de funcionários da Contratada nas 

dependências da obra durante a noite, não sendo permitido alojamento, 

somente o funcionário que tem como função a vigilância. 

O canteiro de obras deverá seguir as diretrizes da NR-18 –Condições e 

Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção. 

Deverá ser mantido diário de obra na obra preenchido diariamente e 

assinado pelo responsável técnico da obra. 
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3. SERVIÇOS INICIAIS 

 

Inicialmente deverá ser solicitada as ligações provisórias de energia e 

água junto aos órgãos públicos competentes. Estas ligações deverão ser 

executadas de modo a ser aproveitadas para as ligações definitivas.  Após 

deverá ser feita a limpeza do terreno removendo-se a camada superficial, no 

mínimo camada de 20cm removendo a vegetação existente ou qualquer tipo 

de arbustos ou arvore ali existente. Após deverá ser executado tapume no 

entorno do terreno utilizando-se chapas de madeira OSB resistente a umidade, 

fixados com sarrafos de madeira de 2,5x7,0cm fixados na parte superior, 

inferior e no meio das chapas. Os sarrafos serão fixados em escoras de 

madeira enterradas a cada 2,0m. A condição de conservação do tapume 

deverá se manter até o final da obra, devendo ser refeito ou consertado caso 

sege necessário, conforme avaliação da fiscalização. 

 Deverá ser montado o canteiro de obra tendo espaço para um escritório, 

almoxarifado, banheiros, refeitório, espaço para carpintaria e armação de 

ferragens, conforme determina a NR-18. 

 

4. MOVIMENTO DE TERRA 

 

 Será feita escavação para a execução das fundações com profundidade 

conforme determina o projeto de fundações. Após a execução das fundações 

deverá ser realizado o reaterro com o mesmo material retirado das valas 

devendo ser compactado. 

 Deverá ser feito aterro em toda a área destinada a edificação com 

volume determinado conforme nível existente no terreno e o nível determinado 

em projeto. O aterro deverá ser de areia de jazida e colocados em camadas de 

20 cm e compactado mecanicamente ou realizada a compactação hidráulica. 

Na área do palco deverá ser realizado aterro até o nível especificado no projeto 

arquitetônico.  
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5. INFRAESTRUTURA 

 

Será executada fundação superficial do tipo sapata corrida sob as 

paredes de alvenaria à executar e sapatas isoladas, conforme especificação do 

Projeto de Fundações devendo ser colocado no fundo da vala uma camada de 

5 cm de concreto magro. Deverá ser respeitado os cobrimentos de armadura 

sendo obrigatoriamente utilizado espaçadores de PVC e resistência do concreto 

que será FCK 30 Mpa, sendo de responsabilidade da contratada a execução e 

os custos provenientes da moldagem e rompimento de corpos de prova para a 

determinação da resistência aos 7 e 28 dias, com abatimento 100 mm +- 10 

mm, em quantidade de ensaios conforme a exigência da fiscalização. No 

lançamento do concreto deverá ser utilizado vibrador do tipo agulha. As fôrmas 

de madeira deverão ser estanques para evitar a fuga da nata de cimento, 

posteriormente colocar a armadura respeitando os espaçamentos especificados 

no projeto. Para o lançamento do concreto as formas deverão ser molhadas, 

estanques e com dimensões apropriadas para que não sofram deformações. A 

desforma deverá ser realizada com devido cuidado no tempo determinado pela 

Norma Brasileira. Após a concretagem e desforma será feita a 

impermeabilização e o reaterro com o mesmo material retirado da vala e 

realizada a compactação do mesmo.  

A concretagem de qualquer elemento estrutural somente poderá ser 

feita após fiscalização e autorização do fiscal da obra. 

 

6. IMPERMEABILIZAÇÃO/IMUNIZAÇÃO 

   

As fundações deverão ser impermeabilizadas em suas faces laterais e 

superior com mínimo de 03 demãos de hidroasfalto. As alvenarias deverão ser 
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impermeabilizadas utilizando-se impermeabilizante tipo SIKA 1 ou similar na 

argamassa de assentamento pelo menos nas três primeiras fiadas.  

A impermeabilização das paredes do poço do elevador, do sumidouro, 

filtro anaeróbico e das paredes no entorno do palco que tiverem contato com o 

solo, deverá ser realizada com impermeabilizante para reservatórios de água 

tipo SIKA TOP 100 ou similar, devendo ser seguida as recomendações do 

fabricante para sua utilização. Esta impermeabilização obrigatoriamente deverá 

ser realizada sobre camada de reboco no traço 1:3 (cimento,areia), feltrado  , 

não sendo permitido a impermeabilização sobre parede sem reboco. 

Toda a madeira utilizada na construção, com exceção da madeira 

utilizada temporariamente, deverá ser imunizada com no mínimo uma demão 

de cupinicida em todas as faces. Nos marcos e portas será utilizado cupinicida 

incolor e nas estruturas de madeira será utilizado cupinicída na cor marrom. As 

peças serão utilizadas somente após a liberação por parte da fiscalização. 

 

7. SUPRAESTRUTURA 

 

A execução das lajes, vigas, pilares, cintas e escada de concreto armado 

será conforme especificações do Projeto de Estruturas. Deverão ser 

respeitados os recobrimentos de armadura sendo obrigatório o uso de 

espaçadores de PVC e resistência do concreto que será FCK 25 Mpa, sendo de 

responsabilidade da contratada a execução e os custos provenientes da 

moldagem e rompimento de corpos de prova para a determinação da 

resistência aos 7 e 28 dias, com abatimento 80 mm +- 10 mm, em quantidade 

de ensaios conforme a exigência da fiscalização. No lançamento do concreto 

deverá ser utilizado vibrador do tipo agulha. As fôrmas de madeira deverão ser 

estanques para evitar a fuga da nata de cimento, molhadas antes da 

concretagem, limpas, estanques e com dimensões apropriadas para que não 

sofram deformações. Deverá ser iniciada a cura do concreto logo após a 
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concretagem, diariamente no mínimo durante 7 dias conforme determina a 

Norma Brasileira. Para execução da retirada das formas deverá ser seguida as 

diretrizes da NBR 14931/2004. 

 

8. PAREDES E PAINEIS 

 

As paredes serão executadas com tijolo cerâmico 6 furos à frontal 

(deitado), com espessura final da parede de 20cm, assentado com argamassa 

de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8, sendo rigorosamente alinhadas, 

aprumadas, esquadrejadas e niveladas, devendo ter juntas de assentamento 

no máximo com 1,5 cm de espessura. Para a amarração entre paredes e 

pilares, os pilares serão chapiscados na face de contato com as paredes com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e fixadas barras de ferro com bitola 

de 6,3 mm nos pilares a cada 03 fiadas.  

Serão executadas vergas e contravergas, na parte superior e inferior do 

vão de todas as janelas e nas portas com largura maior que 1,00m , 

transpassando em 30 cm de cada lado, com a largura da espessura da parede 

e altura de 10 cm, composta de  04 barras de ferro de 6,3 mm no sentido 

longitudinal e estribos de 5,0 mm de bitola espaçados a cada 15 cm com 

cobrimento da armadura mínimo de 2,5cm. O concreto utilizado será o mesmo 

da estrutura com resistência de 25 Mpa. 

Nos boxes dos banheiros serão utilizados divisórias do tipo Divilux com 

espessura de 35 mm, sendo utilizados painéis cegos e com portas, com a 

estrutura montada com perfis de alumínio de cor natural, com altura de acordo 

com o projeto de arquitetura. Também deverá ser instalado painéis 

separadores entre mictórios e lavatórios. A cor dos painéis será posteriormente 

determinada pela fiscalização. 

As paredes e painéis serão executadas rigorosamente conforme 

especificações do Projeto de Arquitetura.  
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9. REVESTIMENTO 

 

As paredes internas e externas, serão chapiscadas com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3 com espessura máxima de 5 mm e rebocadas 

com argamassa regular no traço de cal e areia de 1:5 acrescido de 20% de 

cimento, com espessura de 2,0 cm, todo reboco será feltrado com pasta de 

cimento, cal e areia fina  e deverá ter superfície lisa, aprumada e sem 

emendas.  

O revestimento somente poderá ser executado após a colocação dos 

marcos de madeira das portas e contramarcos de alumínio das esquadrias de 

alumínio. 

Os banheiros serão revestidos com azulejos brancos, lisos, classe A, colocados 

até o teto, assentados com cimento cola sobre reboco aprumado, com juntas 

alinhadas devendo ser utilizados espaçadores de PVC, rejuntados com rejunte 

antimofo de cor branca. Antes da colocação dos azulejos as tubulações 

hidrosanitárias deverão ser testadas e fornecidas amostras, dos azulejos, para 

a fiscalização, para a sua aprovação. 

 Em parte da fachada, conforme especificação do projeto Arquitetônico, 

será utilizado revestimento de plaquetas de tijolo natural vermelha medindo 

6,5 x 22,5 x 1,5 cm assentados com cimento cola sobre reboco aprumado, 

com juntas desencontradas. 

 A utilização do cimento cola para o assentamento dos revestimentos 

deverá seguir as recomendações do fabricante. 

Toda a alvenaria executada com tijolos à vista deverá ser limpa e isenta 

de cimento em sua superfície logo após sua execução e a argamassa que 

permanecer após secagem deverá ser removida com a utilização de produto 

químico específico para este fim. Não será permitida a limpeza através de 
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raspagem, lixamento ou outra forma que danifique a superfície do tijolo 

aparente. 

Os peitoris serão de granito com espessura de 2,0 cm fixados com 

argamassa de cimento e areia com traço de 1:3 e rejuntado com rejunte 

antimofo, com declividade mínima de 1,0 cm e largura conforme espessura da 

parede pronta mais 2,0cm.  Deverá ser fornecida amostras, de granitos, para a 

fiscalização, para a sua aprovação. 

 

10. PISOS 

 

10.1 Contrapiso 

 

Em toda a área de piso do 1° pavimento será colocada uma camada de 

brita 01 com espessura de 5,0 cm, sobre esta camada será colocado uma 

camada de 5,0 cm de argamassa de cimento e areia no traço de 1:4 sendo 

apiloado no momento do lançamento. Sobre o contrapiso  será colocada uma 

camada para regularização de 2,0cm de espessura de argamassa de cimento e 

areia no traço de 1:4 devendo o contrapiso ser umedecido e polvilhado com 

cimento no momento da execução. Após a cura do piso deverá ser verificado a 

ocorrência de descolamento das camadas, para isto deverá ser realizado o 

batimento com uma haste observando o som , caso soar um som oco a área 

deve ser retirada e refeita a camada. 

 

10.2 Revestimento Cerâmico 

 Será executado piso cerâmico do tipo porcelanato com medidas de 45 x 

45cm com juntas retificadas assentado com argamassa de cimento cola do tipo 

ACII rejuntadas com rejunte antimofo com largura de 2,0mm utilizando 
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espaçadores e niveladores de piso de PVC. A argamassa de cimento cola 

deverá ser utilizada conforme especificações do fabricante. 

 

 10.3 Piso de Ladrilho Hidráulico 

 Será colocado ladrilho hidráulico, sobre camada de cimentado 

regularizado, com dimensões de 30,0 x 30,0 x 3,0cm assentados com cimento 

cola do tipo ACIII com juntas de 3,0mm sem rejunte, alinhados e nivelados 

com caimentos para o escoamento de águas pluviais, nas áreas externas, nos 

locais especificados no Projeto Arquitetônico. 

   

 10.4 Piso de Carpete  

 Será colocado piso de Carpete de poliéster em manta para tráfego 

pesado com espessura entre 6,0 e 7,0mm colado com cola própria sobre 

cimentado com superfície alisada com pasta de cimento e cola PVA lixado, 

ficando a superfície lisa, nivelada e isenta de sujeiras. O piso será colocado no 

plenário e palco do auditório, conforme indicado no Projeto Arquitetônico. 

 10.5 Rodapé 

 

 Será instalado rodapé de madeira MDF com largura de 7,0cm e 

espessura de 1,5cm de cor branca, industrializado, fixado com cola própria, 

com emendas cortadas em esquadria. Estes rodapés serão utilizados no 

plenário e palco do auditório. 

   

11. ESQUADRIAS 

 

11.1 Madeira 
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Serão colocados os marcos das portas internas e externas em madeira de 

lei (Angelim, Grápia ou similar) de espessura mínima de 3 cm e na mesma 

largura da parede, chumbado a alvenaria com auxilio de pregos ou fixados com 

espuma de poliuretano. As portas internas serão semi-ocas de pinho e as 

externas serão de madeira maciça da espécie Angelim tipo mexicana. As 

portas serão  instaladas completas com dobradiças, fechaduras e guarnições. 

 

11.2 Alumínio 

As janelas serão de alumínio anodizado, linha 25 na cor branca, com 

pintura eletrostática, tipo maxiar, com acessórios em alumínio e dimensões 

conforme Projeto de Arquitetura. As janelas serão faceadas há 6 centímetros 

do lado interno da parede e fixadas em contramarco de alumínio tendo como 

acabamento guarnição de alumínio de cor branca, permitindo futura instalação 

de gradil interno em aço. Todas as esquadrias de alumínio serão calafetadas 

com silicone incolor para impedir infiltrações de água. As dimensões e 

localização das esquadrias serão conforme especificação do Projeto 

Arquitetônico. 

Para a execução do reboco será colocado contramarco de alumínio e a 

colocação da esquadria será somente após a execução do reboco. 

As esquadrias serão instaladas com vidro liso transparente com 

espessura de 4,0mm fixados com neoprene. Nos banheiros serão colocados 

vidro fantasia do tipo mini boreal. 

 

11.3 Pele de Vidro 

A fachada do prédio será com fechamento com painéis em vidro 

laminado cor verde, refletido, com espessura de 8,0 mm fixados em suportes 
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de alumínio anodizado, liga 6060 têmpera T5 linha fachada tipo “ Atlanta 2 “ 

sistema estrutural com silicone. 

Na mesma fachada, como entrada principal será instalada porta de vidro 

temperado na mesma cor dos painéis da pele de vidro, de abrir com duas 

folhas de 90x210cm cada de 10mm de espessura com puxadores interno e 

externo de alumínio, molas hidráulicas nas duas portas e fechaduras e trincos.  

 

 11.4 Portão de Ferro 

 Será instalado portão de ferro de abrir de duas folhas com requadro de 

tubo de aço galvanizado de 2” x 1/8” com travessas de 1,5”x1/8” revestido 

com chapa frisada nº26 com dobradiças tipo canhão 7” instalado em local 

conforme especificação do Projeto Arquitetônico. 

 

12. FERRAGENS 

As dobradiças das portas de madeira serão de aço galvanizadas de 3 ½” 

com 3 dobradiças por porta. As dobradiças serão instaladas embutidas nos 

marcos e portas. Os trincos das portas de duas folhas de madeira serão do tipo 

ferrolho de aço galvanizado de 6”.  

As fechaduras internas e externas serão de metal, de alavanca, 

cromadas, de cilindro, de padrão médio. Deverá ser levada amostras das 

fechaduras para aprovação da fiscalização. 

Nas portas dos boxes dos banheiros deverá ser instalado fechadura do 

tipo “livre – ocupado” de metal cromado. 

 

13. COBERTURA 
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A estrutura do telhado na área do auditório será com oito tesouras 

metálica executadas com perfis dobrados de aço com dimensões de 

100x50x4,75mm x6,77Kg/m, terças e contraventamentos executados com 

perfis metálicos de aço com dimensões de 75x38x4,75mm x5,09 Kg/m. As 

ligações serão soldadas com eletrodo revestido com cordão de solda devendo 

ser executado entalhes nos perfis para melhor preenchimento da solda. A 

estrutura será fixada no pilar ou cinta de concreto armado com haste 

rosqueável de diâmetro de ½”, chumbada na estrutura de concreto e soldada 

em chapa com espessura de ½”,  com porca e arruelas. A estrutura será 

executada conforme projeto estrutural. 

No restante da cobertura, onde possui laje a estrutura do telhado será 

com tesouras de madeira afastadas a cada 2,50m executada com madeira da 

espécie Cedrinho, com longarinas de 2,5x15cm dupladas e terças da mesma 

madeira com dimensões de 8,0x8,0cm. A madeira deverá ser isenta de 

rachaduras, nós soltos ou defeitos. 

O telhamento será com telhas de fibrocimento onduladas com espessura 

de 8,0mm fixados com ganchos de aço galvanizado de ¼”x100mm com arruela 

de vedação no caso em que as terças são metálicas e parafuso de aço 

galvanizado de 5/16”x110mm com arruelas de vedação no caso das terças de 

madeira.  

No encontro entre telhas e parede deverá ser colocado rufo metálico 

utilizando chapa de aço galvanizada nº 26 embutido na parede de um lado e 

com largura mínima de 30cm sobre a telha. O rufo deverá ser estanque não 

permitindo a entrada das águas pluviais. 

As calhas serão de chapa de aço galvanizado nº 24 com as dimensões e 

descidas conforme projeto de cobertura.  

 

14. FORRO 
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Será executado forro de gesso acartonado na área sem laje com chapas 

de espessura de 15mm fixados em estrutura metálica de perfis de aço zincado 

fixados com tirantes e suportes niveladores na estrutura do telhado. Os 

tirantes deverão ser espaçados no máximo a cada 1,0m. As placas deverão ser 

fixadas nos perfis com parafusos espaçados a cada 30cm. Para o acabamento 

das juntas deverá ser passada massa corrida própria para este fim, colocação 

de fita sobre a camada  e posteriormente nova camada de massa corrida. O 

forro deverá ser nivelado e com superfície plana sem defeitos ou 

protuberâncias.    

 

 15. METAIS E ACESSÓRIOS 

 

Os vasos sanitários serão de cerâmica de cor branca com assento de 

PVC da mesma cor da cerâmica e caixa acoplada com engate flexível de PVC.  

Os tampos de granito serão na cor cinza andorinha com 2,0 cm de 

espessura com espelho de 10 cm de altura nas faces onde o tampo encontra a 

parede, instalados com mão francesa de metal, com cubas de cerâmica, na cor 

branca, em formato oval, de embutir, com dimensões de 35x50cm, com 

válvula de metal cromado e sifão e engate flexível de PVC .  

Nos banheiros masculino serão colocados mictórios de louça branco , 

com sifão integrado e fixados na parede com engate flexível de PVC.  

As torneiras de lavatório serão de metal do tipo de pressão automática, 

com acabamento cromado. A torneira da cozinha será de metal cromado, com 

tubo móvel instalada na parede. Na área externa serão instaladas torneiras de 

jardim de metal cromadas.  

Na cozinha será instalado tampo de aço inoxidável com cuba simples 

medindo 50x120 cm com válvula de escoamento tipo americana de 1 ½”, 
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instalado sobre balcão de madeira com porta de duas folhas e gaveteiro 

lateral. 

Nos lavatórios serão colocados dispensador de líquidos (saboneteira) de  

PVC  e dispensador de papel (porta papel toalha) de PVC.  

Para os vasos sanitários será utilizado dispensador de papel em PVC.  

Para os sanitários destinados aos deficientes físicos serão colocados 

lavatórios cerâmicos de canto, bacia sanitária com caixa acoplada e assento 

com abertura frontal. Barras de apoio reta de alumínio com 60cm de 

comprimento e torneira de metal cromada de pressão automática. O 

posicionamento dos acessórios deverá seguir a NBR 9050. 

  

 16. PINTURA 

 

 16.1 Pintura de Paredes e Tetos 

Para a pintura deverá ser feita a preparação das superfícies das paredes 

e teto com lixamento para a retirada de material solto, colocação de massa 

acrílica para as paredes externas e massa corrida PVA para as paredes 

internas, onde forem observadas fissuras no reboco e posteriormente retirada 

da poeira. Para a pintura do forro com gesso acartonado deverá receber 

acabamento com uma demão de massa corrida PVA lixada ficando a superfície 

lisa sem defeitos.   

Em todas as superfícies a serem pintadas deverá ser dada uma demão 

de selador acrílico pigmentado. As paredes externas e internas serão pintadas, 

com 2 demãos, ou mais, caso necessário para a completa cobertura, com tinta 

acrílica de primeira linha, com cor a ser definida pela fiscalização.  

 

 16.2 Pintura sobre Madeira 
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 As portas, marcos e rodapés de madeira antes da pintura as superfícies 

deverão ser preparados com lixamento e emassamento com massa para 

madeira nos locais com defeitos. Após a preparação da superfície deverá ser 

dada uma demão de fundo nivelador branco e duas demãos ou mais, caso 

necessário para a completa cobertura, com tinta esmalte acetinado de primeira 

linha, com cor a ser definida pela fiscalização.  

 

16.3 Pintura sobre Metal 

Para a pintura as superfícies deverão ser preparadas devendo ser 

eliminado qualquer tipo de resíduos, principalmente óleos.  

As estruturas metálicas receberão 01 demão de fundo antióxido e 01 

demão de tinta esmalte de primeira linha, na cor à ser definida posteriormente 

pela fiscalização. 

 

Todas as pinturas deverão seguir as instruções e especificações dos 

fabricantes das tintas referentes a sua aplicação. 

 

17. SERRALHERIA 

Será executada escada metálica com perfis de aço de chapa dobrada 

com degraus de chapa de aço antiderrapante tipo xadrez, estruturas laterais 

de perfis “U” de chapa dobrada de 200x50x2,25mm x 5,20Kg/m e dois pilares 

de perfil quadrado de 150x150x3,0mm. O corrimão será de tubo de aço 

galvanizado de diâmetro 2”x1/8” fixado a altura de 92,0cm e o guarda corpo a 

altura de 1,30m com montantes de 1 ½” x 1/8” espaçados a cada 1,0m e 

barras redondas de ½” no sentido horizontal, entre os montantes, espaçadas a 

cada 15,0cm. 
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Na escada interna de concreto armado os corrimãos terão a altura de 

92cm fixados nas paredes laterais e na parte interna da escada será executado 

guarda corpo e corrimão, neste caso a altura do guarda corpo será de 1,10m. 

Os perfis terão as mesmas dimensões acima mencionadas com exceção do 

corrimão que será de alumínio. 

Na circulação do segundo pavimento será executado guarda corpo com 

1,10m de altura e com perfis de mesma dimensão descritos anteriormente, 

sendo cada montante fixados a laje de concreto com chapa de aço quadrada 

120x120mm com espessura de 3/8” e quatro parafusos tipo parabolt de 

5/8”x3 ½”. 

Todas as ligações serão executadas com cordão de solda com eletrodo 

revestido devendo ser dado acabamento com lixadeira para eliminação de 

crostas e saliências. 

 

18. EQUIPAMENTO 

Deverá ser instalado elevador elétrico, sem casa de máquinas, com 

capacidade para seis pessoas para duas paradas com acabamento interno em 

aço inoxidável escovado, piso vinílico, portas e marcos dos andares pintados, 

guarda corpo tubular ao fundo, adaptado para deficientes físicos, com 

botoeiras de cabine e de pavimento, marco largo para a instalação da botoeira, 

teto em aço inoxidável escovado com iluminação direta, aberturas para 

ventilação da cabine, porta com abertura lateral com largura mínima de 80cm , 

barreira eletrônica contra esmagamento, sistema de resgate automático. 

Dimensões mínimas da cabine adaptado para deficiente físico será de 1100 x 

1400mm. O elevador deve ser entregue com todas suas funções em 

funcionamento.  

 

19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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 As instalações elétricas serão de baixa tensão e deverão seguir o Projeto  

de Instalações Elétricas e a NBR 5410-Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

 19.1 Entrada de Energia 

  A energia será fornecida pela concessionária na tensão de 220v/380v 

com entrada aérea trifásica através de poste de concreto armado e caixa de 

medição trifásica padrão CEEE com disjuntor trifásico de 100A e entrada com 

cabo de 35mm² para as três fases, cabo de 25mm² para o neutro e cabo de 

16mm² para a proteção. O neutro será aterrado na caixa de entrada com 

haste de aterramento cooperweld com diâmetro de 5/8” de cobre. Os cabos de 

entrada serão instalados em eletroduto de PVC rígido de diâmetro de 40mm 

enterrado a profundidade mínima de 50cm. A ligação definitiva deverá ser 

solicitada junto a concessionária, após a conclusão da obra.  

 

19.2 Quadro de Distribuição 

  Será com montagem de embutir, com porta, trinco, barramento para 

fases, neutro e terra.  

  Terão dimensões suficientes para abrigar o número de disjuntores 

previstos nos quadros de cargas, sempre prevendo uma folga para ampliações 

que se fizerem necessárias. Deverão ser confeccionados em chapa de ferro 

nº16 com acabamento nas partes aparentes, em tinta esmalte sintético na cor 

cinza martelado. Ainda deverão conter porta etiquetas acrílicas com 

identificação dos circuitos e na parte interna da porta principal tabela indicativa 

das salas atendidas pelos circuitos. Os quadros deverão possuir isolamento 

entre as cargas e as partes metálicas através de conectores isolantes e seus 

barramentos deverão ser dotados de isolamento termo retrátil. Estes quadros 

deverão ser instalados de forma confiável, proporcionando fácil manuseio e 

manutenção.  
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19.3 Disjuntores 

Os disjuntores serão Termomagnéticos e Diferencial Residual nos 

circuitos de zonas molhadas, com correntes nominais conforme projeto.  

No QGBT e Quadro de Distribuição os disjuntores serão identificados da 

seguinte maneira: 

Tipo de Identificação: Placa de 1,0cm x 1,0cm 

Posição: fixados no espelho interno do quadro ao lado do disjuntor 

Cor de fundo: Preto 

Cor da Identificação: Branco 

Codificação: CIRC-01, exemplo   

 

19.4 Fios e Cabos 

  Serão cabos de cobre flexível com isolamento PVC-70 - 0,75kV e 1Kv 

no caso dos cabos de entrada enterrados.  A bitola mínima dos condutores 

será de 2,5mm2 - 0,75KV com emendas reconstituídas com fita isolante auto-

fusão. Os cabos serão com isolamento antichama livre de halogênio. 

Obrigatoriamente será seguido o critério das cores abaixo: 

-FASES:        vermelho 

-NEUTRO:    azul claro 

-RETORNO:  preto 

-TERRA:       verde -amarelo 

 

  19.5 Eletrodutos, Tomadas e Interruptores  

  Os eletrodutos serão flexíveis corrugados embutidos em lajes e paredes. 

As tomadas serão instaladas em caixas de PVC de 4”x2” do tipo universal com 

pino terra redondo - 10A/220V e instaladas com espelho. As tomadas 

instaladas no piso serão com caixa de liga alumínio silício e tampa em latão. 
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  Os interruptores serão instalados em caixas de PVC de 4”x2” embutidos 

nas paredes com teclas de acionamento para até 3 conjuntos. 

 

  19.6 Luminárias e Lâmpadas  

  As lâmpadas serão tipo LED, tubulares T8 cor branco frio, medindo 

1,20m com potência de 18W e lâmpadas tubulares T8 cor branco frio, medindo 

2,40m com potência de 70W. 

 As luminárias utilizadas serão de sobrepor, tipo montagem aparente, 

terão refletor de alumínio anodizado alto brilho, moldura em alumínio pintado 

em epóxi na cor branca com aletas. A contratada antes da instalação das 

luminárias deverá fornecer à fiscalização a referência e catálogo da luminária 

para a aprovação. 

 Serão instaladas arandelas nas áreas externas de alumínio branco com 

proteção de policarbonato para lâmpadas LED, cor branco frio, com potência 

de 6W. 

 Será instalado refletor de LED com potência de 150W, cor branco frio, de 

alumínio com vidro a prova de água no local indicado pelo Projeto Elétrico.  

 

  20. INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA  

 

  20.1 Instalação Hidráulica 

 O projeto foi elaborado de acordo com as normas brasileiras para 

instalações hidrosanitárias (NBR-5626, NBR-8160 e complementares). 

A rede hidráulica para água fria será executada em tubulação de PVC rígido 

soldável de 1° linha. Constitui-se de rede de alimentação, reservatórios e rede 

de distribuição.  
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 201.1 Rede de Alimentação 

 A rede de alimentação será aquela desde a conexão com a rede de 

distribuição pública até os reservatórios, de onde será distribuída através do 

barrilete até os pontos de descida, com diâmetros indicados no projeto 

hidráulico. Deverá ser solicitada a ligação definitiva do prédio após sua 

finalização devendo ser instalado quadro de entrada conforme padrão da 

concessionária e hidrômetro.  

 

 20.1.2 Reservatórios 

 Será instalado um conjunto de 3 reservatórios de fiberglass, com 

capacidade de 1.000 litros cada, localizados conforme planta de instalação de 

água fria. Dois reservatórios serão para a distribuição de água potável e 

alimentados através do fornecimento pela concessionária e um para a 

distribuição de água de chuva alimentado através de reservatório com 

capacidade de 5000 litros instalado no térreo.  

 

20.1.3 Rede de distribuição 

Constituída de pontos de tomada nos reservatórios superior, barrilete, 

colunas de água fria e distribuição para os pontos de consumo. 

A tubulação será interligada através de conexões apropriadas, 

obedecendo às recomendações do fabricante quanto aos procedimentos de 

montagem. 

Os diâmetros serão aqueles indicados no projeto hidráulico. Quando em 

algum trecho não estiver grafada a espessura do diâmetro, deverá ser adotada 

a continuidade dos trechos adjacentes ou ainda DE-25 mm (3/4"). 

Os diâmetros indicados (DE) referem-se aos diâmetros externos, para os tubos 
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de PVC rígido soldável, ou diâmetro nominal (DN), para tubulação de PVC 

rígido roscável, de cobre ou aço galvanizado. 

As conexões serão de PVC rígido soldável, devendo ser utilizadas conexões 

com bucha de latão para os pontos de acoplamento com peças de metal, como 

registros, torneiras, válvulas, etc. 

Os registros serão de latão, bronze ou aço inoxidável, do tipo gaveta com 

haste de bronze, nos diâmetros especificados no projeto, para controle do 

fluxo geral e dos ramais. Nas instalações de dependências sanitárias onde a 

tubulação será embutida serão instalados registros do tipo gaveta com 

canoplas cromadas  nos diâmetros conforme especificação do projeto. 

 

 20.1.4 Instalações de Água de Chuva 

 O aproveitamento de água de chuva será para a alimentação dos vasos 

sanitários, mictórios e torneira de jardim. A água de chuva será captada da 

cobertura e lançada no reservatório de fibra com capacidades de 5000 litros 

denominado de cisterna. Através de motobomba com potência de 0,5 cv será 

recalcada para o reservatório com capacidade de 1000 litros localizada 

conforme mostra o Projeto Hidráulico. Os níveis dos reservatórios serão 

controlados com boias elétricas e torneira boia. As instalações hidráulicas da 

cisterna deverão ser realizadas conforme mostra o Projeto Hidráulico.  

 

 20.2 Instalações Sanitárias e Pluviais 

Os efluentes provenientes das instalações sanitárias serão lançadas, no 

caso do esgoto primário diretamente na fossa como primeira etapa de 

tratamento e posteriormente ao filtro anaeróbico como segunda etapa de 

tratamento e dalí ao clorador e finalmente ao sumidouro. Os efluentes 

provenientes do esgoto secundário passaram primeiramente no clorador e 
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posteriormente lançado no sumidouro. As dimensões da fossa, filtro anaeróbico 

e sumidouro estão especificados no Projeto Sanitário. A fossa e filtro 

anaeróbico serão executados com anéis pré-fabricados de concreto armado e 

fundo e tampa executado em loco em concreto armado. As paredes e fundo 

deverá ser utilizado impermeabilizante para reservatórios de água tipo SIKA 

TOP 100 ou similar, devendo ser seguida as recomendações do fabricante para 

sua utilização. Esta impermeabilização obrigatoriamente deverá ser realizada 

sobre camada de reboco no traço 1:3 (cimento,areia), feltrado  , não sendo 

permitido a impermeabilização sobre parede sem reboco. O sumidouro será 

executado em tijolo cerâmico maciço à frontal deixando espaços vazios entre 

tijolos para a infiltração dos efluentes no solo , sem fundo e tampa de concreto 

armado . No entorno do sumidouro, paredes e fundo deverá ser executada 

camada de brita 02 para facilitar a infiltração dos efluentes para o solo. 

Deverão ser executados conforme especificação do Projeto Sanitário. 

As caixas e ralos serão sifonados, em PVC, redondos com porta grelha 

quadrada e grelha quadrada branca, nas dimensões indicadas no projeto 

sanitário. 

As tubulações serão de PVC, com bolsa e junta elástica nas instalações de 

esgoto primário e de ventilação. Na rede de esgoto secundário será com bolsa 

soldável. Deverá ser seguida a recomendação do fabricante, quanto à 

montagem da tubulação. 

Não será admitida a fabricação de curvas ou bolsas através de processos 

rudimentares como a utilização de fogo diretamente nos tubos, devendo 

sempre se recorrer às conexões apropriadas para efetuar os desvios 

necessários. 

A declividade da tubulação de esgoto não deverá ser inferior a 1% no 

térreo para tubos com  100 ou maior e de 2% para tubos de diâmetro 

inferior. 

As caixas de inspeção serão de alvenaria revestida internamente com 
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argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com largura internas mínima de 

30 cm para as caixas destinadas aos efluentes sanitários e 40cm para as 

caixas destinada as águas pluviais  e parede de 15 cm de espessura nominal, 

com tampa de concreto selada com argamassa de cal e areia. Não deverá 

possuir no seu interior saliências ou reentrâncias que facilitem a retenção de 

dejetos, devendo-se construir o semi-leito na direção do escoamento. 

Nos banheiros PNE deverá ser instalado exaustores acionados através do 

interruptor de iluminação para a renovação de ar através de tubulação de 

exaustão, de PVC de 100mm de diâmetro. 

Para que as instalações sejam aceitas pela fiscalização, após a conclusão 

dos serviços, deverão ser realizados ensaios de estanqueidade nas instalações 

conforme as normas NBR 5626-Instalações Prediais de Água Fria, NBR 7198 – 

Projeto e Execução de Instalações Prediais de Água Quente. A comprovação da 

estanqueidade das instalações se dará somente com a verificação e presença 

da fiscalização da obra, não isentando a Contratada da responsabilidade de, 

posteriormente a comprovação da estanqueidade das instalações, venha a 

ocorrer algum vazamento nas instalações. 

 

 21. INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 

Segundo a Resolução Técnica  CBMRS  n° 5 - PARTE 3 Processo de 

Segurança Contra Incêndio, as edificações, as medidas a serem adotadas para 

a prevenção de incêndio para áreas menores que 750m² ou altura menor a 

12,00m, conforme tabela 05 são:  

• Saídas de Emergência 

• Sinalização de Emergência 

• Iluminação de Emergência 

• Extintores 

• Brigada de Incêndio 
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 21.1 Sinalização de Emergência 

A instalação das placas de sinalização de emergência deve ser realizada 

exatamente nos locais em que estão previstas no projeto, conforme a NBR 

13434-1/2004 – “Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 1: 

Princípios de projeto”. 

A altura de instalação deve ser de 1,80m do piso acabado. Toda a 

sinalização de emergência deverá ser fixada com fita dupla face. 

As placas de Sinalização de Orientação e Salvamento e Sinalização de 

Equipamentos devem ser do tipo fotoluminescentes de alta intensidade 

luminosa, feitas de PVC rígido de, no mínimo, 4mm de espessura, as placas de 

Sinalização de Proibição e Sinalização de Alerta feitas de PVC rígido de, no 

mínimo, 4mm de espessura. Suas cores e dimensões devem obedecer a NBR 

13434-2/2004 – “Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 2: 

Símbolos e suas formas, dimensões e cores”. Depois de instaladas todas as 

placas de sinalização de emergência, deverão estar perfeitamente fixadas, sem 

apresentar folgas ou descolamento. 

 

21.2 Iluminação de Emergência 

O sistema de iluminação de emergência deverá atender, quanto à 

instalação e funcionamento, o prescrito na NBR 10.898/2013. Esta iluminação 

é utilizada para o aclaramento das rotas de fuga. O sistema de iluminação de 

emergência deverá ter autonomia mínima de funcionamento de 1 hora e 

deverá ser composto por blocos autônomos, garantindo um nível mínimo de 

iluminamento de 5 LUX em locais de desnível e 3 LUX em locais planos. A 

altura mínima de instalação deverá ser de 2,20m do piso acabado, devendo 

seguir o especificado no projeto de PPCI, quanto a sua localização e distância. 

Deverá ser executada uma rede elétrica com circuito exclusivo para os pontos 

de iluminação de emergência e sinalização de emergência, por meio de 

eletrodutos de PVC antichama, embutidos, ligados com fios de bitola não 
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inferior a 2,5mm² com isolação para 0,75Kv,  de PVC anti chama. Este circuito 

deverá ter um disjuntor termomagnético padrão NEMA, monofásico de no 

máximo 20 A, instalado no quadro de distribuição e a seu lado fixado fita 

adesiva com a descrição “ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA”.  Em cada ponto o 

bloco autônomo deverá ser alimentado através de tomada embutida de 3 pinos 

( fase – neutro – terra ) instalado em caixa de PVC. O sistema de iluminação 

de emergência deverá atender, quanto à instalação e funcionamento, o 

prescrito na NBR 10.898/2013.  O sistema de iluminação de emergência 

deverá ter autonomia mínima de funcionamento de 1 hora e deverá ser 

composto por blocos autônomos, garantindo um nível mínimo de iluminamento 

de 5 LUX em locais de desnível e 3 LUX em locais planos. A altura mínima de 

instalação deverá ser de 2,20m do piso acabado, devendo seguir o 

especificado no projeto de PPCI, quanto a sua localização e distância. Deverá 

ser executada uma rede elétrica com circuito exclusivo para os pontos de 

iluminação de emergência e sinalização de emergência. 

.Descrição dos blocos autônomos a serem utilizados ou similares com as 

mesmas características : 

 
a) Bloco autônomo com fonte de energia própria de 30 Leds com tensão de 

alimentação de 110/220v, potencia de 2W, bateria com autonomia mínima de 

1 hora para um fluxo máximo de 110 lumens e temperatura da cor deve ser 

superior a 3000 K, fabricado em plástico ABS. Os aparelhos devem ser 

construídos de forma que, no ensaio de temperatura a 70 °C, a luminária 

funcione no mínimo por 1 h e eles sejam aprovados por organismos nacionais 

competentes. Deverá possuir Índice de Proteção IP-20. A figura abaixo é 

meramente ilustrativa 
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b ) Bloco autônomo com dois faróis de 22 Leds cada, com tensão de 

alimentação de 110/220v, bateria com autonomia mínima de 1 hora para um 

fluxo máximo de 350 lumens, com potencia de 4W e temperatura da cor deve 

ser superior a 3000 K, fabricado em plástico ABS. Os aparelhos devem ser 

construídos de forma que, no ensaio de temperatura a 70 °C, a luminária 

funcione no mínimo por 1 h e eles sejam aprovados por organismos nacionais 

competentes. Deverá possuir Índice de Proteção IP-20. A figura abaixo é 

meramente ilustrativa. 

 

 

A capacidade, a quantidade e a localização dos equipamentos esta 

especificado  no projeto.  

 

 

21.3 Extintores 

Os extintores de incêndio devem obedecer aos critérios de agente 

extintor, capacidade extintora e carga apresentado nos projetos, anexos e 
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neste Memorial Descritivo. A instalação do cilindro deve ser feita exatamente 

no local em que está previsto no projeto, conforme a NBR 12693/2013: 

“Sistemas de proteção por extintores de incêndio” e a legislação vigente na 

data em que o projeto foi protocolado junto aos bombeiros. Caso não seja 

possível a instalação no local indicado, a Contratada deve informar a 

Fiscalização. 

Os extintores utilizados devem satisfazer os seguintes princípios básicos: 

 Estar com prazo de validade de manutenção de carga e 

hidrostática atualizadas; 

 Possuir selo de garantia da ABNT/INMETRO, e rótulo do 

fabricante; 

 Estar acompanhados de Memorial Descritivo. 

 
Os extintores serão fixados através de suporte metálico aparafusado na 

parede, com parafuso de rosca em aço zincado e bucha de nylon S-8, seguindo 

os prescritos da norma, a uma altura de 0,10m, no caso de ser instalado sobre 

tripé metálico ou 1,60m em relação ao piso acabado no caso de ser fixado na 

parede, considerando a borda inferior e a parte superior, respectivamente. O 

acesso aos extintores deve permanecer desobstruído por um quadrado 

imaginário de 1,00m² (1,00mx1,00m). 

Nos locais onde não for possível instalar extintores junto da parede, a 

instalação deverá ser feita com o emprego de suporte de extintor tripé, 

cromado, pintado com tinta esmalte sintética na cor vermelha, contendo haste 

de identificação. 

 

Cada extintor será sinalizado individualmente com numeração sequencial 

gravada no casco e na placa de PVC. A numeração, tipo, carga, capacidade 

extintora e localização dos extintores previstos para o prédio estão 

especificadas no Projeto de Prevenção de Incêndio. 
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21.4 Saídas de Emergência 

As portas das duas saídas de emergência no térreo e das rotas de fuga 

deverão abrir no sentido do fluxo de saída. Nas portas de saída  deverá ser 

instaladas barras antipânico devendo ser metálicas com fechaduras antipânico 

e deverão seguir as NBR 11785 e NBR 8094, devendo ser fornecido certificado 

do fabricante caso seja necessário para apresentação junto ao Corpo de 

Bombeiros. 

Também os corrimãos e guarda corpo das escadas deverão estar dentro 

do que determina a NBR 9077 e NBR 14718 e NBR 9050.   

 

 21.5 Brigadistas de Incêndio  

Conforme determina a RT n°014/BM-CCB/2012 é obrigatório o 

treinamento para brigadista de incêndio na proporção de 02 pessoas para cada 

750 m2 , no caso de risco médio. Neste caso é obrigatório o treinamento de 02 

brigadistas de incêndio.  

 

22. LIMPEZA 

 Para os procedimentos que precedem a entrega da obra um dos itens a 

ser observado pela Contratada será a limpeza final da obra tais como pisos, 

paredes, tetos, esquadrias, vidros, etc. Também se faz necessário a remoção 

de todo entulho, sobras de materiais e instalações do canteiro de obras. 

 

 23. CONSIDERAÇÕES FINAIS E ENTREGA DA OBRA 

Será de responsabilidade da Contratada a perfeita execução da obra, 

estando a critério da fiscalização, impugnar quaisquer serviços e ou materiais 

que não estiverem em conformidade com este memorial descritivo e/ou 

projeto, podendo exigir a qualquer tempo atestados de qualidade dos materiais 

ficando os custos por conta da Contratada. Todos os serviços e estruturas 

complementares que se façam necessários para a perfeita execução dos 
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serviços, bem como a conferencia de todas as medidas no local da obra serão 

de responsabilidade da Contratada. 

Qualquer dúvida em relação aos materiais ou procedimentos como 

qualquer alteração que se faça necessária deverá ser consultada a fiscalização 

e no caso de alteração só poderá ser realizada com autorização documentada. 

Para que a obra seja considerada concluída e pronta para entrega, 

obrigatoriamente será necessário que esta atenda tanto na qualidade dos 

materiais como na execução dos serviços, a todos os itens deste memorial 

descritivo e todas as especificações dos projetos, e suas instalações, após 

testadas, estejam em perfeitas condições de uso. Somente após a verificação e 

a constatação de todos os itens mencionados acima pela fiscalização, bem 

como as ligações definitivas de água e energia pelas consecionárias é que a 

obra será considerada entregue provisoriamente, caso contrário a fiscalização 

apontará os itens em desacordo para que a Contratada providencie a 

substituição do material ou o conserto do serviço, para posteriormente ser 

feita nova fiscalização, procedendo desta forma até a conclusão definitiva e 

entrega da obra. 

 

 

São José do Norte, 30 de outubro de 2021. 

 

 

Eng. Civil Francisco José von Ameln Luzzardi 

CREA RS 66948 


