
             

                                                                                                                  

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
Obra: Reforma das Calhas e Mureta para fechamento com vidros 
 
Localização:  Rua Carmosino Alves Paim, Centro, Palmeira/SC 

 
Proponente: Prefeitura Municipal de Palmeira 
 
 
              
1.0 - Disposições Gerais: 

  
Esse memorial visa detalhar todas as etapas, como também especificar métodos 
e/ou técnicas construtivas a serem utilizadas na confecção da referida obra.  
A obra será executada segundo os memorial descritivo, com mão-de-obra 
especializada. 
Para qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser consultado o fiscal da 
obra. Durante todo o período da execução da obra deverá ser mantida no local a 
Assinatura de Responsabilidade Técnica, diário de obra atualizado diariamente 
assinado pelo responsável técnico, e deverá ter afixado uma placa contendo nome 
da empresa, responsável técnico, nome do município, valor do investimento e de 
onde é oriundo os recursos;  
 
 
2.0 Alvenarias 

 
As alvenarias serão de tijolos cerâmicos 06 furos assentados com argamassa traço 
1:2:10 (cimento, cal e areia média). Deverão ser executadas observando-se os 
prumos perfeitos e as aberturas a serem deixadas de acordo com o projeto 
arquitetônico e /ou engenheiro fiscal. Altura das alvenarias serão de 90cm de altura 
 
3.0 Revestimentos 
 
Os revestimentos apresentarão paramentos desempenados com textura lisa e 
aprumados. Todas as paredes de alvenaria serão revestidas com chapisco e reboco. 
 
Chapisco: O chapisco será em argamassa pastosa de areia grossa e cimento no 
traço 1:3, dando recobrimento total à superfície. 
 
Reboco massa única: O reboco em massa única será em argamassa traço 1:5 
aplicado nas superfícies de alvenaria após o chapisco. O traço também poderá ser 
definido em função da granulometria dos componentes da argamassa. 
 
Azulejos- Pastilhas): O revestimento de paredes com azulejos deverá obedecer ao 
disposto na NE-11/03.A. Os azulejos serão de primeira qualidade, assentados com 
argamassa colante, devidamente rejuntados, com cor e tamanho a ser definidos pela 
fiscalização, sendo obrigatoriamente classe A, em banheiros e cozinha. 



             

                                                                                                                  

 

 
 
4.0 Calhas, Condutores, Rufos e Arremates 
 
Em todo o perímetro dos beirais receberá calhas de chapa alumínio de tamanho 
compatível, devidamente fixados para não haver infiltrações, ou em testeira de 
madeira ainda a ser definido no projeto. Os condutores pluviais serão em aluzinco. 
Deverá ser realizado manutenção nas calhas  com argamassa e nivelado para o 
escoamento da água e após impermeabiliza antes de ser colocado a calha de 
aluzinco, a cada etapa deverá ser registrado com fotos para posterior ser executado  
relatório. 
 
 
5.0 Esquadrias 

5.1 Vidros 
 
Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com a NB-
226/ABN. Os vidros temperado serão lisos, transparentes, com espessura mínima 
de 10mm para as todas as janelas. Entre as Janelas e acima deverão deverá ser 
colocados vidro temperados fixos formado um pano de fechamento entre os 
intervalos das janelas. Acima terá uma altura de 90cm e dos lados das janelas 
1,20m de altura.  

5.2 Portas  
As portas deverão ser vidros temperados 10mm.Acima e dos lados deverá 
apresentar vidro fixos acima 90cm de altura e dos altura de 2,10m. 
 

 
 
OBSERVAÇÕES 
As dúvidas ou complementações dos projetos, deverão ser esclarecidas junto ao 
engenheiro fiscal da obra ou com os funcionários responsáveis pelos projetos. 
A medição somente será liberada após a vistoria, emissão de laudo e planilha de 
valores executados. 
 
 
 

Palmeira, 08 de fevereiro de 2022      
                                
 
 
 
 
 
    ____________________________                _____________________________ 
       Fernanda de Souza Cordova                                Silviane dos Santos 
                  Prefeita Municipal                                    Engª Civil Crea 048789-6 
   

 



             

                                                                                                                  

 

Anexo 
 
 
 
Resumo   
Janelas e Portas de vidro temperado. 
 
10 janelas de 1,60x2,10m vidro temperado 10mm 
2 porta de 1,60x2,10 m de abrir uma folha vidro temperado 10mm 
1 porta grande 2,40x2,10 de Correr vidro temperado 10mm 
 
Alvenaria  
 
Altura de  90cm com reboco e cerâmica de 10x10cm a cor deverá ser 
verificado no dia colocação, perguntar para engenharia. 
 
 
Cobertura 
Deverá ser feito manutenção das áreas onde tem a cobertura de 
policarbonato que são: hall de entrada, anfiteatro e solários. 
 
 
Nota: Antes da licitação a empresa deverá fazer visita técnica 
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