
             

                                                                                                                  

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
Obra: Serviço de Construção de Unidades Habitacionais. 
 
Localização:  Palmeira/SC 

 
Proponente: Prefeitura Municipal de Palmeira 
 
Área Total: 49,56 m² (Uma Casa) 
 
              
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 projetos fornecidos, 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 contendo nome da 
empresa, responsável técnico, nome do município, valor do investimento e de onde 
é oriundo os recursos;  
 
2.0 - INFRAESTRUTURA 

 
Deverá ser feita a escavação manual para a colocação de cepos (tubos de concreto 
DN 20cm cheio de concreto com armação em aço 5/16’ para amarração do 
barroteamento). 
Após assentados os tubos será fixado o barroteamento em madeira de lei de boa 
qualidade, nas dimensões de 7,5 x 12,5cm ou 3’ x 5’. 
Na parte dos banheiros será feito uma viga em concreto armado (baldrame) para a 
sustentação do aterro do contrapiso da área do banheiro. 
 
3.0 - PAREDES  
 
Todas as paredes internas e externas serão de madeira de lei de boa qualidade, 
aplainadas, encantiladas. 
Na alvenaria do banheiro será de tijolo cerâmico de 9 furos, assentados em 
argamassa de cimento, areia e cal, bem aprumadas. 

 
4.0 - REVESTIMENTO 

 
Nas paredes de alvenaria será executado chapisco, reboco interno e externo. 
Na parte interna do banheiro deverá conter azulejo cerâmico com altura até o teto. 
 



             

                                                                                                                  

 

5.0 – ABERTURAS 

 
Todas as janelas serão de madeira de lei de boa qualidade nas dimensões do 
projeto. As portas internas serão do tipo semi oca e as externas serão em madeira 
de lei maciça, ambas completas com todas as ferragens e materiais necessários. 
Nas janelas serão colocados vidros liso de 4mm assentados com argamassa de 
vidraceiro. 
 
6.0-COBERTURA E PROTEÇÕES  
 
A estrutura será de madeira de lei serrada, do tipo duas águas sob telhas de 
fibrocimento de 6mm, bem como as cumeeiras. As testeiras serão de madeira 
beneficiada de 15cm. As telhas serão fixadas com parafusos especial para telhas. 
Se for necessário rufos ou calhas serão de aço galvanizado. 
 
  
7.0 - PAVIMENTAÇÃO  

 
Todo o pavimento da casa será de madeira de lei de boa qualidade encantiladas, 
lixadas, aplainadas e envernizada. No banheiro será do tipo piso cerâmico padrão 
médio PEI-4, com rejunte.  
 
8.0– INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 

Toda a rede elétrica será dentro das normas da Celesc. Na parte de alvenaria os 

eletrodutos serão embutidos, e na parte das madeiras será posto sobre a madeira 

com canaletas de madeira. 

Nos quartos terão ao menos duas tomadas e um interruptor por peça. 

As luminárias serão do tipo LED. 

Deverá ser instalado o poste padrão de entrada, completo. 

 
 9.0 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  

 
Toda a rede hidráulica será em tubo de PVC rígido nas dimensões necessárias. 
Toda a rede de esgoto deve ser ligada a fossa, filtro e sumidouro, ou na rede 
coletora de esgoto CASAN. Na pia da cozinha deverá ser instalada uma caixa de 
gordura. 
 
10.0– FORRO 

  
Toda a estrutura para colocação do forro será em madeira de boa qualidade com 
espaçamento máximo de 50cm. O foro será do tipo PVC ou pinus, isento de nós. 



             

                                                                                                                  

 

O acabamento será feito por roda pé e meia cana. Os beirais serão de PVC ou forro 
de madeira. As testeiras serão em madeira aplainadas.  
 
11.0-PINTURA 

 
Todas as paredes de madeira internas e externas serão pintadas com tinta esmalte 
sobre fundo para madeira, bem como o forro, se for de madeira. 
Todas as abertura serão pintadas também em tinta esmalte. 
Na parte de alvenaria será pintado com tinta acrílica sobre fundo selador. As tintas 
serão do tipo Premium de boa qualidade no mínimo duas demãos. 
As cores serão definidas pela Secretaria de Assistência Social.  
 
12.0-ENTREGA 

 
Ao final, a obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos, com perfeito 
funcionamento de todos os itens. 
 
 
 
 
 

Palmeira, 04 de Maio de 2022       
                                
 
 
 
 
 
    ____________________________                _____________________________ 
       Fernanda de Souza Cordova                                Heitor Bosso 
                  Prefeita Municipal                                    Engº Civil Crea 0001036228 
   

 

 


