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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
01 – INTRODUÇÃO

-

As especificações descritas abaixo tem por objetivo estabelecer

as normas técnicas que deverão ser obedecidas na execução das obras de
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. SEVERINO BENTO BEZERRA. e fixar
as obrigações e direitos do Município de Passa e Fica, doravante
PROPRIETÁRIO, e da empresa contratada, sempre adiante designada
EMPREITEIRO, à qual é confiada a execução das obras e serviços, bem
como as características dos materiais a serem empregados.
02 – GENERALIDADES

-

Para a construção contratada, o EMPREITEIRO fornecerá todos

os materiais, maquinismo, ferramentas, equipamentos e acessórios, água,
luz, força, transporte e mão de obra que deverá ser experiente e esmerado,
tanto em seguir as especificações, como no acabamento dos serviços. E o
que mais necessário for para a perfeita execução e completo acabamento da
obra já citada;
-

O EMPREITEIRO na incumbência de registrar e regularizar a obra

junto ao CREA/RN, bem como nas demais repartições competentes;
-

O EMPREITEIRO obrigar-se a executar a obra exatamente como

está descrito nesse memorial descritivo de especificações técnicas, assim
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como

os

projetos

complementares

que

sejam

fornecidos

pela

FISCALIZAÇÃO;
-

O PROPRIETÁRIO nomeará um fiscal, doravante denominado

FISCALIZAÇÃO, que tem poderes para fazer as adaptações necessárias no
projeto original durante a execução da obra;
-

No caso de divergência entre estas especificações e o projeto

mencionado, fica estabelecido para todos os efeitos, que prevalecerão
sempre as ressalvas e disposições destas especificações. Em caso de dúvida
quanto à interpretação dos desenhos e destas especificações, será sempre
consultada a FISCALIZAÇÃO.

03 - EMOLUMENTOS

-

O EMPREITEIRO é obrigado a obter, à sua custa, todas as

licenças, prorrogações de licenças e franquias necessárias, pagando os
emolumentos prescritos por lei, observando todas as leis, regulamentos e
posturas referentes a obras e segurança pública;
-

Cabe ao empreiteiro todas as providências que se fizerem

necessárias, junto às repartições públicas, de previdência e organizações
concessionárias de serviços públicas, obrigando-se ao cumprimento de
quaisquer formalidades exigidas.
04 - DA FISCALIZAÇÃO

Ao PROPRIETÁRIO assiste o direito de fiscalizar a construção como
melhor lhe aprouver, designando para tal fim técnico da sua confiança.
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Fica assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão
parcial ou total das obras, caso não sejam atendidas, dentro de quarenta e
oito horas, as reclamações porventura feitas por motivo de defeitos
essenciais na execução das obras, aplicação errada de materiais ou emprego
de materiais já rejeitados, independentes de outras penalidades que possam
ser aplicadas ao EMPREITEIRO.
É vedado à FISCALIZAÇÃO dar ordens diretas ao encarregado e aos
operários. Estas deverão ser transmitidas diretamente ao EMPREITEIRO ou
seus prepostos.

05 - DAS SUB-EMPREITADAS E OUTROS SERVIÇOS

O EMPREITEIRO não poderá sub-empreitar as obras e serviços
contratados no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente para cada
serviço, mantendo, porém, a sua responsabilidade direta junto ao
PROPRIETÁRIO;
A direção da obra ficará a cargo de um engenheiro civil ou de um
arquiteto,

devidamente

registrado

no

CREA/RN,

auxiliado

por

um

encarregado geral, que na sua ausência o representará, devendo estar
presente no recinto dos trabalhos durante todas as horas de serviço, a fim de
atender, a qualquer tempo, à FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos os
esclarecimentos necessários sobre o andamento da obra.
06 - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS
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6.1 - Disposições Gerais
Todos os materiais a serem empregados na construção deverão satisfazer às presentes
especificações e serão submetidos a exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes da sua aplicação,
especialmente aqueles ditos "a juízo da fiscalização";

Obriga-se o empreiteiro a retirar do canteiro de obras todos os
materiais impugnados pela fiscalização, dentro do prazo de 24 horas;
Se as condições locais tornarem aconselhável a substituição de
alguns materiais especificados por outros equivalentes, só se poderá dar a
referida substituição mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, para
cada caso particular.
6.2 - Água

Deverá ser potável (doce, insípida, inodora e cristalina), isenta de
óleos, ácidos, sais alcalinos e outras substâncias que possam prejudicar o
endurecimento das argamassas e dos concretos.
6.3 - Areia

Nas argamassas e concretos será quartzosa, pura, isenta de
substâncias orgânicas e sais deliquescentes, de grãos irregulares e
angulosos. Para os concretos, deverá obedecer à EB-24.
6.4 – Cimento
Deverá ser utilizado Cimento Portland CP II F 32 de qualquer marca
existente no mercado. Estando o mesmo dentro da validade e em perfeitas
condições de uso.
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7 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
7.1 – Serviços Preliminares
A placa da fachada deverá seguir as orientações da fiscalização.
O muro dos fundos no comprimento descrito no projeto deverá ser
demolido, todo o material decorrente da mesma, deverá ser acondicionado e
destinado de forma correta.
Todo o embasamento partirá do terreno natural, contando assim com
a presença de escavação manual, para embasamento do muro de contorno e
também para o passeio.
7.2 – Cobertura
Sequência de execução
A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a
cumeeira, e simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do
projeto e a inclinação mínima determinada para cada tipo de telha. As
primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame de cobre.
7.3 – Esquadrias
Todas as janelas e portas deverão segui a indicação do projeto e
orçamento, podendo contar com alteração na execução, devera ser instalado
todas as vergas para as referidas peças.
7.4 – Alvenaria
Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico
furado, nas dimensões nominais de 09x19x19 cm, classe 10 (resistência
mínima à compressão na área bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o
uso de argamassa no traço1:2:6 (cimento: cal hidratada: areia sem peneirar),
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com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 10 cm
de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).
7.5 – Pavimentação
O piso intertravado deve seguir o projeto arquitetônico e será do tipo
10x20cm com especificações do orçamento básico.
7.5 – Estrutura
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto
armado com resistência: fck= 25MPa, aço CA-50 e CA-60, fôrmas
apropriadas de madeira, executadas rigorosamente e conforme projeto
básico estrutural.
A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por
profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia – CREA-RN.
Os pilares e vigas possuem dimensões e ferragens, com diâmetros
das barras de aço, comprimento e espaçamentos, conforme especificações
do projeto básico estrutural. Os pilares e vigas em concreto armado devem
garantir o cobrimento das armaduras c= 3,00cm.
Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas,
alojamento e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico
estrutural. A concretagem seguirá um planejamento prévio para transporte,
lançamento e adensamento.
O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de
betoneira, obedecendo à homogeneização da mistura de todos os
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componentes necessários (brita, areia, cimento e água), e tendo um tempo
mínimo de amassamento.
7.7 – Instalações hidrossanitários
Os novos pontos para os cômodos novos de banheiro e cozinha
deverão ser instalados os pontos remanescentes deveram ser revisados.
7.8 – Instalações Elétricas
Utilizar mangueiras de PVC corrugado, 1ª qualidade, criando
extensões a partir de algum ponto de eletricidade mais próximo. As
mangueiras deverão ser embutidas nas alvenarias existentes. Dentro delas,
posicionar fiação adequada (#2,5mm²) para alimentação das novas tomadas.
As tomadas deverão ser do tipo embutido, compatíveis com as demais já
existentes. Estão incluídos aqui todos os custos relativos ao objetivo do
serviço tais como os rasgos, as mangueiras, as tomadas completas, a
restauração dos revestimentos, o acabamento etc.
Para todos os serviços de instalações elétricas, utilizar sempre
materiais e produtos de 1ª qualidade, em completa conformidade com as
normas da ABNT, aprovados pelo INMETRO, produzidos por fabricante
brasileiro de renome nacional e de durabilidade e resistência reconhecidos. É
vedada a utilização de produtos de baixa qualidade (do tipo chineses,
paraguaios e tailandeses, dentre outros). Todos os trabalhos deverão ser
executados por eletricista profissional (técnico especializado).
Uma amostra deverá ser submetida à aprovação da Fiscalização com
antecedência;
Obedecer a todas as normas e exigências da A.B.N.T.;
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Utilizar sempre materiais de 1ª qualidade, de marcas de renome
nacional (reconhecidas em todo o território brasileiro) e qualidade
reconhecida (em especial, pelo INMETRO);
As instalações deverão ser entregues funcionando, mediante
comprovação disto através de testes;
7.9 – Revestimento
As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão
inicialmente protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente
distribuído por toda a área considerada. Serão chapiscados paredes (internas
e externas) por todo o seu pé-direito (espaçamento compreendido entre a laje
de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos pontos
devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.
Inicialmente

aplicar-se-á

chapisco

com

argamassa

preparada

mecanicamente em canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superfícies bastante lisas, a exemplo das lajes de
forro, deverá ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para
chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante.
Deverão

ser

empregados

métodos

executivos

adequados,

observando, entre outros:
o A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que
não haja absorção da água de amassamento por parte do substrato,
diminuindo, por conseguinte a resistência do chapisco;
o O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;
o O recobrimento total da superfície em questão.
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Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á
revestimento tipo paulista, com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento:
cal em pasta: areia média peneirada).
A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter
mistura

homogênea

e

conferir

as

desejadas

características

desse

revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de
absorção de deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência
mecânica e durabilidade.
A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher
ou desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início
da cura, sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o
acabamento será feito com esponja densa.
O revestimento em placas cerâmicas em paredes, dimensões
conforme projeto, linha branco retificado, brilhante, junta de 1mm, espessura
2mm, assentadas com argamassa, cor branco, será aplicado nas paredes do
piso até forro, apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração
perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência
suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem
especificada em projeto, com rejunte em epóxi em cor branca.
Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos
orifícios existentes na superfície, especialmente os decorrentes da colocação
de tijolos ou lajotas com os furos no sentido da espessura da parede.
Concluída a operação de tamponamento, será procedida a
verificação do desempeno das superfícies, deixando "guias" para que se
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obtenha, após a conclusão do revestimento de azulejos ou de ladrilhos,
superfície perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.
O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa
de alta adesividade, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do
emboço e do azulejo ou ladrilho.
As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água
inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a
espessura das juntas será de 2mm.
Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do
rejuntamento, o que será efetuado com rejunte epóxi flexível.
Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão
ser feitos com equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o
processo manual.
Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material
utilizado para o rejuntamento.
As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta.
No acabamento das quinas, serão utilizadas cantoneiras em alumínio
em barras de 3 metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210
kg, coladas na cerâmica, fôrma de L, largura 12,7 mm.
7.10 – Pintura
A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma
de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira
linha.
As

superfícies

a

pintar

serão

cuidadosamente

limpas

e

convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.
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A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções
especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas
sequem inteiramente.
As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.
Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente
poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro)
horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de
cada uma delas.
Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso
de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de
tinta em superfícies não destinadas à pintura.
As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e
aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser
uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de
látex acrílico
As paredes internas serão emassadas com massa acrílica, seladas
com líquido preparador de superfícies e pintadas com tinta látex acrílico com
acabamento fosco.
Obs.: As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a
critério da FISCALIZAÇÃO.

Todas as paredes internas deverão receber pintura a base de tinta
látex semibrilho. As paredes externas deverão receber pintura a base de tinta
látex PVA acrílica. As portas, laminadas e maciças, deverão receber pintura
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em esmalte sintético na cor branco gelo. A pintura deverá apresentar-se
uniforme, sem manchas e sem riscos de pincel ou rolo.
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