MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
ISRAELÂNDIA- GO

INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para a Construção de Referência de
Assistência Social situada no Município de Israelândia - GO.
OBJETIVO DO DOCUMENTO
O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico, tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como
toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o
projeto básico e suas particularidades.
Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto
arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam
também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias,
códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e
municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.
ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO
À Fiscalização, é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem
prejuízo das penalidades a que ficar sujeito a Contratada e sem que está tenha direito a
qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48h, a contar da entrega da
Ordem de Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em
serviço executado ou material posto na obra.

É a Contratada obrigada a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da Ordem
de Serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu
que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica.
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos
serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização de ditos trabalhos.
O andamento da obra e todas as ocorrências deverão ser registrados no Diário de Obras.
A elaboração e a manutenção do Diário de Obras são de responsabilidade da Contratada.
Nele, deverão ser anotadas diariamente, pelo engenheiro/arquiteto responsável,
informações sobre o andamento da obra, tais como: número de funcionários,
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados,
registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como, comunicados a
Fiscalização sobre a situação da obra em relação ao cronograma proposto. Cabe a
Fiscalização verificar em todas as visitas, as informações contidas no Diário de Obras e
solicitar providências no que couber.
Serão impugnados pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam as condições
contratadas.
Não serão toleradas modificações no projeto básico de arquitetura, no Memorial
Descritivo e nas especificações de materiais sem a autorização, por escrito, dos
respectivos autores.
Caberá à mesma a responsabilidade pela estabilidade, segurança da construção e dos
usuários, esmero na execução de todos os detalhes, tanto arquitetônicos como
estruturais, de instalações e equipamentos, bem como, funcionamento.
Para esse fim, a Contratada fornecerá equipamento mecânico e ferramental necessário,
bem como se encarregará de rasgos, chumbamentos, fechamentos, lastros e bases
necessários às instalações especializadas acima referidas.
A Contratada será responsável perante a Contratante pelos serviços que venha a
Sub empreitar com terceiros.
Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser totalmente protegidos
contra danos de qualquer origem, durante o período da construção, ficando a Contratada
responsável por esta proteção, sendo inclusive obrigada a substituir ou consertar
quaisquer materiais ou serviços eventualmente danificados sem quaisquer despesas para
o Contratante.

1.5 SEGURANÇA
Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização as medidas
de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em
atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do
Trabalho na Indústria da Construção.
A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e
óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de
borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras
em execução.
A Contratada manterá organizada, limpa e em bom estado de higiene as instalações do
canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias,
refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais,
entulhos e detritos em geral.
A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o
trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e
impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio.
A Contratada manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e
brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor.
Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à
autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de
acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de
incêndio.
Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoais
orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos
trabalhos, nos termos da NR 18.

SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES
Todos os materiais e serviços a serem empregados deverão satisfazer as exigências da
ABNT. Junto à obra deverá ficar uma via deste Memorial Descritivo, dos projetos
executivos e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) do ENGENHEIRO/ARQUITETO responsáveis. A placa

de obra com dados da obra e dos profissionais responsáveis deverá ser fixada em local
visível.
VEDAÇÕES
• ALVENARIA
A alvenaria a ser executada nas paredes internas será de bloco de cerâmico furado de
vedação de 09 cm x 20cmx 39 cm.
Os blocos de concreto utilizados serão de 1ª qualidade, fabricados de acordo com as
normas técnicas vigentes com as faces planas, arestas vivas e dimensões uniformes
isentos de trincas e demais defeitos visíveis e com textura homogênea.
Havendo divergência entre as espessuras das paredes indicadas em projeto e a
especificada neste memorial prevalecerá as dimensões constante deste item.
ESQUADRIAS
• PORTAS INTERNAS E JANELA MAXIMAR
Todas as portas internas (de correr e abrir) indicadas em projeto deverão ser em
estrutura metálica (alumínio anodizado corrugado na cor natural) com batentes do mesmo
material. Será fixada ao batente por meio de três dobradiças de 3 ½”x 3”As portas terão
altura de 2,10m.
• PORTAS EM MADEIRA
Todas as portas de uma única folha serão de madeira de 35 mm de espessura, de 1ª
qualidade, revestidas em ambas as faces com folhas de compensado de cedro de 3 mm,
com requadro em todo o perímetro, miolo de material aglomerado, fixadas com baguetes
de madeira, conforme as dimensões do projeto básico de arquitetura.
Serão fixadas aos batentes por meio de três dobradiças de ferro polido de 3 ½ x 3”
seguindo as dimensões do quadro de esquadrias.
Os batentes das portas de madeira serão de jatobá ou ipê, de 4,5cm x 15,0cm de
espessura, aparelhados, fixados na alvenaria por meio de tacos e parafusos, colocados
perfeitamente nivelados e protegidos durante a execução da obra. Os batentes deverão
ser tratados na parte inferior contra a umidade.
Guarnições: todos os batentes terão guarnições de madeira de primeira qualidade,
aparelhadas, com largura mínima de 3 cm, lisa, e com acabamento boleado. As
guarnições serão colocadas em todos os lados dos batentes.

FECHADURAS
Todas as portas em madeira e portas metálicas a serem instaladas receberão fechaduras,
conforme modelo ao lado, externa com cilindro normal com chaves, de 1ª qualidade, o
espelho com acabamento cromo fosco e maçaneta tipo alavanca maciça cromo fosco e
deverão ser constituídas dos seguintes materiais: aço, aço inox e/ou ZAMAC. Não serão
aceitas peças com latão na composição da maçaneta ou do espelho.
A alavanca deverá ter no mínimo 116 mm, conforme desenho ao lado. O espelho deverá
atender as dimensões, conforme modelo ao lado 180x36mm. Caso a contratada faça
opção pela instalação de roseta, no lugar dos espelhos, estes deverão contemplar as
dimensões do modelo ao lado.
A máquina e a fechadura deverão ser da mesma marca e de modelos compatíveis
segundo o fabricante, para garantir o perfeito funcionamento.
PINTURA
Deverão ser utilizados na execução dos serviços de pintura, profissionais qualificados.
As superfícies serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo
de pintura a que se destinam.
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 imperfeições em paredes ou estruturas deverão ser adequadamente corrigidas, de
forma a não comprometerem o acabamento final das superfícies.
As pinturas deverão ser executadas atendendo rigorosamente as especificações e
detalhes em projeto, além das recomendações dos fabricantes dos produtos utilizados.
Deverá ser assegurada uniformidade de cor, textura e demais características de
acabamento das superfícies pintadas.
Toda a pintura deverá ser efetuada em duas demãos. Cada demão de tinta somente
poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, sendo conveniente
aguardar um intervalo de vinte e quatro horas no mínimo entre demãos sucessivas, salvo
indicação em contrário do fabricante da tinta.
Para demãos sucessivas de massa, o intervalo conveniente será de quarenta e oito
horas.
Os trabalhos de pintura em locais precariamente abrigados deverão ser interrompidos
quando chover.

Serão tomados cuidados especiais para evitar que a tinta salpique em superfícies não
destinadas a pintura, tais como, concreto aparente, vidros, ferragens, metais, madeira,
etc., e quando não for possível evitar, remover a tinta enquanto úmida.
Todas as peças metálicas executadas em ferro, como grelhas, tampas de reservatórios,
alçapões, portas ou outros elementos que a fiscalização julgar necessários, deverão
receber pintura à base de material anticorrosivo e pintura superficial nas cores e padrões
indicados pela fiscalização, seguindo-se as recomendações dos fabricantes dos produtos
utilizados.
Antes da execução de qualquer pintura a Contratada providenciará uma amostra com
área mínima de 0,50m² sobre superfície semelhante à do local ou da peça que se destinar
à pintura, para aprovação da Fiscalização.
As paredes internas terão revestimento de massa corrida acrílica e pintura acrílica de 1º
qualidade nas cores a serem definidas pela Fiscalização.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS:
A execução de qualquer serviço deverá obedecer rigorosamente às normas técnicas
vigentes, as disposições das concessionárias e as especificações e detalhes do projeto.
Todo o serviço referente a qualquer das instalações hidráulico-sanitárias deverá ser
executado por profissional habilitado e as ferramentas deverão ser apropriadas a cada
serviço e material utilizado.
• ABASTECIMENTO DE ÁGUA:
A alimentação da rede de distribuição será a mesma que hoje existe no lote.
As tubulações de água fria deverão ser assentadas acima de outras redes, nos casos de
sobreposição e quando enterradas deverão ser envelopadas com concreto magro. Todas
as extremidades deverão ser protegidas e vedadas durante a construção, até a instalação
definitiva dos aparelhos.
• PONTOS DE ABASTECIMENTO:
Lavatórios, bacias sanitárias, pias de bancada e duchas.
• SANITÁRIO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
O sanitário para deficiente físico deverá seguir as especificações da ABNT e detalhes
conforme indicados em projeto.
Deverá ser instalada neste local barra metálica com diâmetro de 1 ½ em todo perímetro o
lavatório e assento sanitário com redutor.
A porta de entrada será de 0,80m com barra de apoio e proteção de 0,40m frontalmente
de aço inoxidável.

O vaso sanitário deverá ter sua altura elevada em 0,46cm com acabamento igual ao piso
do local. Ver detalhe.
• LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS:
As louças para as bacias sanitárias serão na cor branca e compatível com as válvulas de
ciclo fixo, acompanhada de dispositivos de fixação adequados, tudo de 1ª qualidade.
Todas as bacias sanitárias receberão assento de acordo com o modelo instalado. Todos
os metais serão metais cromados, no mínimo C40. Os lavatórios com colunas, tamanho
grande, na cor branca, linha de 1ª qualidade e assentados sobre painel de azulejos de
acordo com projeto.
Todos os lavatórios serão instalados completos, com válvulas e sifões. As torneiras para
os lavatórios serão do tipo de fluxo de água reduzido.
• REDE DE ESGOTO / SIFÕES / RALOS (REVISÃO E NOVA)
Será executada instalação primária de esgoto (conjunto de tubulações e dispositivos que
contém gases provenientes do coletor público) e instalação secundária de esgoto
(conjunto de tubulações e dispositivos que não tem acesso aos gases provenientes do
coletor público), inclusive ramal de descarga, ramal de esgoto e ramal de ventilação, em
tubos e conexões de PVC rígido, de 1ª qualidade, de acordo com recomendações das
normas técnicas vigentes e projeto específico de hidráulica.
As emendas deverão ser executadas com anéis de borracha e a tubulação será
assentada sobre lastro de concreto magro. Deverão ser previstas caixas de inspeção a
cada mudança de direção da tubulação.
A água de lavagem de piso deverá ser recolhida através de ralo sifonado cilíndrico com
grelhas na parte superior em inox tipo “abre e fecha” ou sifões sanitários que possam
simultaneamente receber efluentes de aparelhos sanitários.
Deverão ser previsto sifões nas pias, bancadas, lavatórios e tanque do tipo ajustáveis em
metal cromado.
Todo esgoto sanitário deverá ser captado e destinado à rede pública, com pontos de
inspeção na rede coletora.
Prever a instalação de ramal de ventilação para o escoamento de ar da atmosfera para o
interior da rede.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Deverão ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construção vigente
da ABNT NBR 5410 Tensão – Instalações Elétricas de Baixa e em conformidade com o
Projeto Executivo. Questões e problemas imprevistos deverão ser discutidos previamente
com a fiscalização.

Todos os materiais elétricos deverão ser de 1ª qualidade, linha atual de mercado. A nota
fiscal dos materiais elétricos assim como os respectivos Termos de Garantia deverá ser
entregue à Fiscalização, por ocasião do Recebimento Provisório.
• FORÇA E ILUMINAÇÃO
A Seção dos condutores de fase, em circuitos de corrente alternada, e dos condutores
vivos, em circuitos de corrente contínua, não deve ser inferior ao valor pertinente dado na
tabela abaixo:

Deverá ser executado um quadro de distribuição de energia para força e iluminação, com
proteção dos circuitos por disjuntores e fio terra.
Nos quadros de distribuição devem ser previsto espaços de reserva para ampliações
futuras, com base no número de circuitos com que o condutor for efetivamente.
Os quadros de distribuição devem ser entregues com a advertência, orientação da NBR
5410. A advertência pode vir de fábrica ou ser provida no local, antes de a instalação ser
entregue aos usuários, e não deve ser facilmente removível.

Todas as tomadas a serem instaladas deverão ser do tipo com três pinos, ou seja, do tipo
com contato de aterramento (PE), de 1ª qualidade.
Deverão ser instaladas tomadas 220 volts a 1.30m do piso, conforme projeto específico.
Devem ser tomados cuidados para prevenir conexões indevidas entre plugues e tomadas
que não sejam compatíveis.

Em particular, quando houver circuitos de tomadas com diferentes tensões às tomadas
fixas dos circuitos de tensão mais elevada, pelo menos, devem ser claramente marcadas
com a tensão e elas providas.
Essa marcação pode ser feita por placa ou adesivo, fixado no espelho a distribuição dos
fios e cabos nos locais onde há mudança de direção.
A inspeção visual deve preceder os ensaios e ser efetuada normalmente com a instalação
totalmente sem energia.
A inspeção visual é destinada a verificar se os componentes que constituem a instalação
fixa permanente:
1. São conforme as normas aplicáveis (isto pode ser verificado por marca de
conformidade, certificado ou informação declarada pelo fornecedor);
2. Foram corretamente selecionados e instalados de acordo com a NBR 5410.
3. Não apresentam danos aparentes que possam comprometer seu funcionamento
adequado e a segurança.
REBOCO
Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 25mm feita com
argamassa de cimento, cal e areia (traço 1:2:8 em volume) para superfícies externas na
parte posterior do bloco 2.
O reboco de cada pano de parede somente será iniciado depois de embutidas todas as
canalizações projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das
argamassas de alvenaria e chapisco.
Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de
argamassa.
PAVIMENTAÇÕES
CONTRAPISO
O contrapiso que será executado em concreto simples com consumo de 200 kg de
cimento por m³, deverá ser perfeitamente nivelado e assentado sobre aterro compactado,
impermeabilizado em massa. No nível do solo, acima das vigas baldrames e não havendo
projeto em contrário terá a espessura de 5 cm, com a superfície superior perfeitamente
nivelada e desempenada.

PISO CERÂMICO
As secretarias de transporte, agricultura, ação urbana, recepção, wc masculino, wc
feminino, almoxarifado, cozinha e área social serão executadas piso cerâmico com PEI
maior ou igual A4, assentado com argamassa colante. O piso deverá ser executada por
pessoal técnico com capacidade comprovada, sendo que a Fiscalização deverá rejeitar
todo e qualquer piso ou partes dele que não apresentarem uniformidade de cor,
compactação, etc.
RODAPÉS
O rodapé terá o mesmo material do piso, retos e com 7,0cm de altura. Neste caso todos
em cerâmica.

PLACA DE INAUGURAÇÃO (REFORMA)
Em aço inoxidável escovado, deverá ser fornecida pela empreiteira, antes da inauguração
da obra, com os dizeres e dimensões fornecidos oportunamente pela Fiscalização da
prefeitura.
LIMPEZA DA OBRA
As condições de limpeza deverão ser mantidas em todas as etapas da obra. A retirada de
entulhos será feita sempre que o volume dos mesmos possam atrapalhar as atividades
desenvolvidas em canteiro.
Durante o período de construção, a Contratada será responsável por manter a obra e o
canteiro livres de obstáculos, entulhos e materiais inutilizados. Após o término dos
serviços, a Contratada removerá as sobras de material, ferramentas e equipamentos da
propriedade, deixando o local completamente limpo.
ENTREGA DA OBRA
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar
funcionamento perfeito todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as
instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e
força, telefone, gás, etc.).
Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela Contratada.

Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos cerâmicos,
cimentado, bem como os revestimentos de azulejos e ainda, aparelhos sanitários, vidros,
ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e
argamassa.
A Contratada deverá avisar a Fiscalização sobre a finalização dos serviços bem como a
verificação do funcionamento de todas as instalações que será conferida e liberada pela
Fiscalização.
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