
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: 

UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 

TIPO 01 e TIPO 02 (Casa 01 até casa 11) 
ÁREA DA EDIFICAÇÃO = 55,00m2 

 

 

CONTRATANTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AGROLÂNDIA 

 
LOCAL:  

RUA PRESIDENTE GETÚLIO,  

AGROLÂNDIA - SC 
 

DATAL: 

DATA: DEZEMBRO/2017 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

Observações Gerais: 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas 

mínimas a serem obedecidas na execução da obra, fixando os parâmetros mínimos a serem 

atendidos para materiais, serviços e equipamentos. 

 Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os 

projetos básicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e ou 

detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as prescrições contidas 

no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem 

elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou 

suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes. 

 Projetos como Arquitetônico, Hidrossanitário, Elétrico, Estrutural e Preventivo Contra 

Incêndio, cópias e Taxas de aprovação nos órgãos competentes (Prefeitura, CREA, entre outros) é 

responsabilidade do CONTRATANTE, bem como também o fornecimento de água e luz. 

Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra, 

Engenheiro responsável pela execução, alojamento dos funcionários, encargos dos funcionários, 

bem como o fornecimento de alimentação para estes. 

Todos os materiais e serviços a serem empregados deverão satisfazer as exigências da 

ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto à obra deverá ficar uma via deste Memorial Descritivo, e 

dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades competentes, acompanhados pela 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do engenheiro responsável pelo projeto e pela 

execução da obra.  

 

Obra:  

Casa popular no município de Agrolândia com área de 55,00 m2 contendo 03 quartos, 

sala, cozinha, banheiro e lavação. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

1. SERVIÇOS INICIAIS 

 

Item 1.1 Executado da Casa 1 a 11. 

 

2. INFRA-ESTRURURA 

 

Do Item 2.1 ao 2.6 Executado da Casa 1 a 11. 

 

3. SUPRA-ESTRUTURA 

 

Do Item 3.1 ao 3.4 Executado da Casa 1 a 11. 

 

4. FECHAMENTOS 

 

Item 4.1 Executado da Casa 1 a 11. 

 

4.2 Parede em madeira 

 

À Executar da Casa 1 a 11. 

 

As paredes de madeira terão espessura mínima de 2,50cm e deverão ter superfície plana e 

lisa, sendo que as paredes e pé-direito de madeira deverão ser aplainados.  

 

Após o contra-piso estar pronto com o piso cerâmico executado, faz-se a execução das 

paredes internas que serão apoiadas no piso existente e pregadas nas travessas superiores.   

 

Todas as emendas de tábuas, deverão ser matajuntadas. 

 

Deverá ser executado rodapé de madeira a fim de se dar o acabamento final. 

 

5. COBERTURA 

 

5.1 Cobertura em estrutura de madeira em sistema de tesoura, apoiada em parede 

(fornecimento e instalação) 

  

 À Executar da Casa 4 a 7. 

 

A estrutura de madeira da cobertura será em sistema de tesoura apoiadas em, de acordo 

com o projeto arquitetônico. 

 

Importante: o desenho básico da estrutura de cobertura é apenas orientativo. 



 
 

 

 

 

A CONTRATADA deverá apresentar projeto executivo final com dimensionamento e 

detalhamento da estrutura, bem como o responsável técnico. Para isto, deverá seguir as Normas 

Brasileiras para as cargas de projeto e dimensionamento dos elementos estruturais.  

A madeira empregada na construção da cobertura será de qualidade dura, tratada contra 

fungos e cupins. Não será permitido o emprego de pinus ou eucalipto (exceto se tratado 

quimicamente e com certificado de garantia mínima de 5 anos do fornecedor, registrada em nota 

fiscal). 

 

5.2 Telhamento em telha cerâmica tipo francesa (fornecimento e instalação) 

   

 À Executar da Casa 4 a 7 

 

 As telhas de cobertura serão de cerâmica tipo francesa. A fixação das telhas por encaixe 

nas ripas do madeiramento conforme especificações do fabricante. 

 Devera as 2 primeiras fiadas das telhas serem parafusadas no ripamento do madeiramento 

da cobertura. 

  

 

5.3 Testeira em chapa de aço zincado 0,5mm 

 

À Executar da Casa 2 a 11 

 

As Testeiras Frontais e Posteriores do Telhado devem ser revestidas de chapas de aço 

galvanizado #0,50mm com desenvolvimento de 25 cm, evitando assim, infiltrações de água. As 

Testeiras deverão recobrir as telhas e se estender horizontalmente pelo beiral.  

 

 

6. REVESTIMENTO 

 

6.1 Chapisco 

  

 À Executar as Casa 4, 5, 6, 7 e 11 

 

Após a instalação das canalizações e limpeza das superfícies a serem revestidas, estas 

serão chapiscadas. 

Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com areia 

grossa, com adição de aglutinante, aplicado sobre parede úmida. 

Sistema de medição: medir a área efetiva, descontando vãos. 

 

6.2 Emboço/ Reboco (Massa Única) 

  

 À Executar as Casa 4, 5, 6, 7 e 11 

 



 
 

 

 

 

 Massa única = Emboço e Reboco; 

 

 Emboço: Massa grossa, aplicada sobre o chapisco, para nivelar a parede, e recebimento do 

revestimento cerâmico. 

 Reboco: Massa fina, aplicada sobre o emboço, para dar acabamento e prepara a superfície 

da parede para pintura. 

 

A massa única será iniciado após a completa pega entre as alvenarias e chapiscos. 

Deverá ser executado com argamassa de cimento Portland, areia média, no traço 1:5, 

medido em volume, com aditivo químico conforme recomendações do fabricante. 

Essa argamassa será preparada em betoneira, misturando-se os componentes, revolvendo-

se os materiais até que a mescla adquira uma coloração uniforme e uma massa homogênia. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a 

serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o início do endurecimento antes de seu 

emprego. 

A argamassa deverá ser usada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato do 

cimento com a água. 

Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, 

sendo expressamente vedado tomar a amassá-la. 

A espessura média deverá ser de 1,5cm, devendo proporcionar um bom acabamento, o 

qual deverá ser julgado pela fiscalização.   

O reboco deverá ser desempenado com feltro, os cantos de paredes e colunas deverão ser 

chanfrados, evitando-se as arestas vivas. O chanfro será executado a 45 graus e terá 1,0cm de 

largura. 

Deverão apresentar aspecto uniforme, com parâmetro perfeitamente plano, não sendo 

tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície. 

Sistema de medição: para alvenaria de vedação, descontar apenas áreas que exceder, em 

cada vão, a 2,50m2. Vãos com área igual ou inferior a 2,50m2 não são descontados, bem como 

eventuais elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria. Esse critério destina-se a 

compensar o trabalho de requadração dos vãos ou à execução do encontro da alvenaria com os 

elementos estruturais e/ou chumbamento do contra-marco das esquadrias (quando necessário). 

 

6.3 Azulejos 20x20 

 

À Executar da Casa 1 a 11. 

 

As paredes internas do banheiro, da cozinha e da área de serviço, receberão azulejos 30x30 

extra PEI-4, padrão médio, até a altura de 1,50m, em tons claros ou branco, assentada com juntas 

de acordo com a recomendação do fabricante, rejuntadas na cor cinza médio com material 

especial anti fungo. Não serão aceitas peças que não atendam a essas recomendações. 

Os revestimentos cerâmicos serão executados com cuidado especial por ladrilheiros 

peritos em serviços esmerados e duráveis. 



 
 

 

 

 

As cerâmicas que serão cortadas para a passagem de canos, torneiras e outros elementos 

das instalações, não deverão apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serão 

esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. 

Os azulejos deverão ser perfeitamente alinhados e aprumados, formando fugas uniformes 

com acabamento esmerado, sem ondulações ou defeitos.   

O assentamento das cerâmicas obedecerá rigorosamente ao seguinte: 

a) com a superfície dos tijolos úmidos procede-se à execução do chapisco e posteriormente 

à execução do emboço, respeitando-se os tempos de cura. Após cura do emboço, cerca 

de dez dias, inicia-se a colocação das cerâmicas; 

b) para o assentamento das cerâmicas deverá ser utilizado argamassa de cimento colante, 

de primeira qualidade, diluída nas proporções especificadas pelo fabricante; 

c) as superfícies deverão apresentar-se perfeitamente aprumadas, alinhadas e niveladas; 

d) o rejuntamento será feito com rejunte na cor cinza, sete dias após o término do 

assentamento. 

6.4 Soleira de Granito, para P1 (Portas Externas), e=2cm (fornecimento e instalação) 

 

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura usual 

do granito acabado é 2 cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficará aparente 

quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível inferior.  

Porta: Soleira em granito e = 2 cm, largura 12 cm. 

Todas as peças deverão ser coladas com argamassa ACIII 

Na aplicação, certificar-se que a superfície está limpa, regularizada e aprumada. 

 

Procedimento Executivo: 

1) Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a 

até se tornar homogênea.  

2) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, distribuindo 

bem a pasta sobre uma área não superior a 1 m². 

3) A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada (de 3 

mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixação e aprumo das peças 

cerâmicas. 

4) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre 

pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de borracha. 

5) O rejuntamento pode ser executado 12 h após o assentamento. Antes, devem-se retirar os 

excessos de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de percussão com 

instrumento não contundente, se não existem peças apresentando som cavo. 

 

7. FORRO 

 

7.1 Forro PVC 

 

À Executar da Casa 1 a 11. 

 



 
 

 

 

 

O forro de PVC será instalado em toda a construção, em placas com largura de 10cm, 

espessura 8mm, comp de 6,0m nos locais indicados no projeto, e deve ser fixado na estrutura de 

madeira. 

 

8. PISOS 

 

8.1 Piso Interno 

 

8.1.1 Lastro de brita graduada (e = 5cm). 

  

 À Executar da Casa 4 a 7 

 

Será executado lastro de brita graduado sobre o terreno, nas áreas internas da obra com 

piso sobre o solo e na área externa onde será executada calçada. Deve-se aplicar aditivo 

impermeabilizante ao lastro de concreto, na proporção indicada pelo fabricante. 

 

8.1.2 Contrapiso em concreto 25Mpa c/ impermeabilização (e=5cm). 

  

 À Executar da Casa 4 a 7 

 

Será executado Contrapiso em Concreto 20Mpa em todas as áreas internas do projeto e na 

área externa onde será executada calçada. Deve-se aplicar aditivo impermeabilizante na proporção 

indicada pelo fabricante. 

O prepara do concreto será mecânico. 

 

8.1.3 Regularização de contrapiso. 

 

À Executar da Casa 1 a 11. 

 

Todos os contrapisos serão regularizados em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

sobre a base de concreto.  

Deverá ser verificada pela fiscalização a perfeita aderência da regularização com a base 

para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos. 

A superfície deverá ser conservada úmida durante os 7 (sete) primeiros dias da cura.  

 

 

8.1.4 Soleira de Granito, para P1 (Portas Externas), e=2cm (fornecimento e instalação) 

 

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura usual 

do granito acabado é 2 cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficará aparente 

quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível inferior.  

Porta: Soleira em granito e = 2 cm, largura 15 cm. 

Todas as peças deverão ser coladas com argamassa ACIII 



 
 

 

 

 

Na aplicação, certificar-se que a superfície está limpa, regularizada e aprumada. 

 

Procedimento Executivo: 

1) Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a 

até se tornar homogênea.  

2) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, distribuindo 

bem a pasta sobre uma área não superior a 1 m². 

3) A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada (de 3 

mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixação e aprumo das peças 

cerâmicas. 

4) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre 

pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de borracha. 

5) O rejuntamento pode ser executado 12 h após o assentamento. Antes, devem-se retirar os 

excessos de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de percussão com 

instrumento não contundente, se não existem peças apresentando som cavo. 

 

8.1.5 Piso cerâmico 35x35 PEI 4 (linha popular) 

 

À Executar da Casa 1 a 11. 

 

Receberão este piso todos os compartimentos especificados no projeto sendo a cerâmica 

de linha popular, PEI 4, 30x30cm (ou próximo), na cor branca. O piso cerâmico será assentado 

com argamassa de cimento colante, diluída nas proporções indicadas pelo fabricante. 

Deverá ser verificada pela fiscalização a perfeita aderência da regularização com a base 

para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos. 

 

 

 

8.1.6 Rodapé em Madeira, Altura 7cm, Fixado em Parede de Madeira 

 

À Executar da Casa 1 a 11. 

 

O rodapé será em madeira na altura de 7cm, em todas as divisórias internas de madeira 

 

8.1.7 Rodapé em Madeira, Altura 7cm, Fixado em Parede de Alvenaria 

 

À Executar da Casa 1 a 11. 

 

O rodapé será em madeira na altura de 7cm, em todo perímetro interno de alvenaria, 

exceto nas áreas molhadas. 

 

8.2 Piso Externo 

 



 
 

 

 

 

8.2.1 Contrapiso em concreto 25mpa (e=5cm)  

 

 Igual ao item 8.1.2 

 

9. ESQUADRIAS 

 

À Executar da Casa 1 a 11. 

 

ESQUADRIAS DE FERRO E VIDRO CORRER E BASCULANTE  

As esquadrias ferro e vidro deverão seguir rigorosamente os detalhes do projeto de 

Arquitetura. Os vidros deverão ter espessura de 4mm. As medidas deverão ser conferidas na obra. 

As esquadrias serão submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO que poderá rejeitá-las, mesmo 

que estejam já fixadas. 

Todo material a ser empregado nas esquadrias deverá estar de acordo com os respectivos 

desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de fabricação. 

Os perfis, usados na fabricação das esquadrias, serão suficientemente resistentes para 

suportar a ação do vento e outros esforços aos quais poderão estar sujeitos. 

Os perfis, barras e chapas, eventualmente utilizados na fabricação das esquadrias, não 

deverão apresentar empenamentos, defeitos de superfície ou diferenças de espessura, devendo 

possuir dimensões que atendam, por um lado, ao coeficiente de resistência requerido e, por outro, 

às exigências estéticas do projeto. 

Os elementos de grandes dimensões serão providos de juntas que absorvam a dilatação 

linear específica. 

A esquadria deverá prever a existência de dispositivos para absorção de flechas 

decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, de modo a assegurar a indeformabilidade do 

conjunto e o perfeito funcionamento das partes móveis. 

As emendas por meio de parafusos ou rebites deverão apresentar perfeito ajuste, sem 

folgas, diferenças de nível ou rebarbas nas linhas de junção. 

Todas as juntas serão vedadas com material plástico anti-vibratório e contra infiltração de 

água, de modo a apresentar perfeita estanqueidade. 

Todas as partes móveis serão dotadas de pingadeiras ou dispositivos que assegurem 

perfeita estanqueidade ao conjunto, impedindo a infiltração de águas pluviais. 

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias, deverão ser tomados 

cuidados especiais quanto à sua preservação contra choques, atritos com corpos ásperos, contato 

com metais pesados ou substâncias ácidas ou alcalinas. 

As esquadrias serão armazenas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade. 

Todas as esquadrias deverão ser perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas. 

As esquadrias não poderão ser forçadas a se acomodarem em vãos porventura fora do 

esquadro ou com dimensões insuficientes. 

Levando em conta a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entres os quadros 

ou marcos e a alvenaria ou concreto, tomar as juntas com calafetador, de composição que lhes 

assegure plasticidade permanente. 

 



 
 

 

 

 

PORTAS DE FERRO 

 

As portas de ferro seguirão os detalhes de projeto. 

As ferragens das portas serão: 

- fechadura de cilindro oval, em latão cromado, cilindro, duas maçanetas tipo alavanca 

(não utilizar tipo bola) e dois espelhos. 

- dobradiças de aço cromado, de 3 ½ x 3” x 2,4mm, sendo em número de três para as 

janelas de abrir. 

Todo material a ser empregado nas portas deverá estar de acordo com os respectivos 

desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de fabricação. 

Os perfis, usados na fabricação das portas, serão suficientemente resistentes para suportar 

a ação do vento e outros esforços aos quais poderão estar sujeitos. 

 
PORTAS DE MADEIRA 

As portas de madeira seguirão os detalhes de projeto. 

As portas serão de madeira tipo prancheta lisa, semi-oca ou maciça, para pintura. Serão 

recusadas peças que apresentem empenamento, descolamento, rachaduras, lascas ou nós de 

madeira. 

O conjunto das portas receberá pintura em esmalte acetinado. 

As ferragens das portas de madeira serão: 

- fechadura de cilindro oval, em latão cromado, cilindro, duas maçanetas tipo alavanca 

(não utilizar tipo bola) e dois espelhos; 

- dobradiças de aço cromado, de 3 ½ x 3” x 2,4mm. 

 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

À Executar da Casa 1 a 11. 

 

Observações Gerais:  

        Serão obedecidos rigorosamente o projeto específico, e os requisitos mínimos fixados pela 

norma técnica da ABNT e pela NT-01-BT da CELESC. 

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das 

canalizações serão vedadas com bujões roscados ou plugues, convenientemente apertados, não 

sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel, para tal fim. 

 Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais 

aprovados pela ABNT, INMETRO, e deverão ser executadas de acordo com o desenho fornecido 

e padrões aprovados pelas concessionárias de serviço público. Todos os equipamentos e materiais 

danificados durante o manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados as expensas 

da CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO. 

 As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as especificações 

deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, antes de sua execução, para 

decisão. 



 
 

 

 

 

 A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos, poderão inspecionar e verificar qualquer trabalho 

de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverão ter livre acesso ao local dos 

trabalhos. 

 

Montagem dos eletrodutos: 

O dobramento de eletrodutos deverá ser feito de forma a não reduzir o diâmetro interno do 

tubo, ou de preferência com conexões de raio longo. 

As curvas deverão ter um raio mínimo de 06(seis) vezes o diâmetro do eletroduto. 

Os eletrodutos paralelos deverão ser dobrados de maneira que formem arcos de círculos 

concêntricos. 

Todas as roscas deverão ser conforme as normas da ABNT já citadas e ou sucessoras. 

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao eixo. 

Os eletrodutos serão instalados de modo a constituir uma rede contínua de caixa a caixa, 

na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem enfiados e desenfiados, sem prejuízo para 

seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulação. 
 

Diversos: 

 1) Nos locais onde houver passagem de tubulações elétrica, etc., sob a regularização do 

piso, deverá ser colocada tela galvanizada para evitar trincas e fissuras futuras. 

 2) Toda e qualquer perfuração, abertura, etc. em pilares, lajes, ou na estrutura em geral, 

deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

3) Nos locais onde a passagem dos eletrodutos será realizada  em alvenaria a mesma 

deverá ser rasgada e preenchida com argamassa e a posterior finalização com reoboco. 

4) Nos locais onde a passagem dos eletrodutos será realizada em parede de madeira, os 

eletrodutos ficaram dispostos entre as tabuas de madeira e o fechamento será com matajunta, as 

caixas de interruptor e tomadas serão de sobrepor.  

 

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

  

Item 11.1 À Executar da Casa 1 a 11. 

Do Item 11.2 ao 11.5 À Executar da Casa 4 a 7. 

 Do Item 11.6 ao 11.18 À Executar da Casa 1 a 11. 

 

Observações Gerais:  

Serão respeitados os detalhes do projeto específico. Incluem no orçamento toda a 

tubulação e acessórios (conexões, luvas, registros, acabamentos, etc).  

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das 

canalizações serão vedadas com bujões roscados ou plugues, convenientemente apertados, não 

sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel, para tal fim. 

 Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais 

aprovados pela ABNT, INMETRO, e deverão ser executadas de acordo com o desenho fornecido 

e padrões aprovados pelas concessionárias de serviço público. Todos os equipamentos e materiais 



 
 

 

 

 

danificados durante o manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados as expensas 

da CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO. 

 As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as especificações 

deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, antes de sua execução, para 

decisão. 

 A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos, poderão inspecionar e verificar qualquer trabalho 

de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverão ter livre acesso ao local dos 

trabalhos. 

 

Aparelhos e Metais 

As louças, aparelhos e metais deverão ser certificados pelo INMETRO, e instalados 

conforme recomendações do fabricante. 

A colocação será executada por profissionais especializados, nas posições indicadas no 

projeto de arquitetura, com especial atenção às indicações do projeto de hidrossanitário. 

As instalações hidráulicas e sanitárias serão executadas de acordo com as Normas da ABNT e de 

acordo com o projeto a ser fornecido. Deverá ser utilizada nos serviços, mão-de-obra de alto 

padrão técnico. 

 Todos os materiais básicos componentes, aparelhos e equipamentos a serem instalados 

deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT. 

As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigidamente, cabendo única e 

exclusivamente à FISCALIZAÇÃO, definir, aceitando ou não, os tipos, marcas e fabricantes não 

expressamente citados nesta Especificação, no projeto e na lista de materiais. 

As especificações dos serviços deverão ser seguidas rigidamente, devendo ser 

completadas, em caso de eventual omissão, pelo prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes. 

 Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à apreciação da 

FISCALIZAÇÃO, para sua devida provação ou não. 

A denominação genérica “instalação hidráulicossanitárias” abrange os seguintes itens: 

 - Rede de esgotos primários, secundários, ventilação, águas pluviais , sistema de tratamento de 

esgoto. 

 - Sistema de recalque de água 

 - Distribuição de água fria. 

 - Subcoletores de esgotos sanitários e condutores de águas pluviais (rede horizontal). 

 - Ramais de descarga de todos os aparelhos e peças. 

 - Fornecimento e assentamento de aparelhos e peças. 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO 

 

Água : 

A reserva de consumo será feita por uma caixa d’água de fibra de vidro com 

capacidade de 500 litros. Estão inclusos na rede de água fria todas as conexões, 

registros com acabamento em metal cromado. As tubulações de água são em PVC 

rígido. As conexões com as peças deverão ser com bucha de latão. 

 



 
 

 

 

 

Esgoto: 

As instalações da rede sanitária será de PVC rígido, com ligações tipo “ponta, bolsa 

e anel”, conforme diâmetros e especificações constantes nos projetos. 

Os ramais internos serão encaminhados às caixas de passagem, de onde partirão ou 

sub-coletores externos, tubos de PVC rígido, para esgoto primário. 

Os efluentes dos esgotos serão lançados em conjuntos de fossa sépticas (pré- 

moldado) - filtro anaeróbios (pré-moldado), conforme projeto. 

 

 

Peças de louças sanitárias, metais e acessórios: 

a) Os vasos sanitários serão com caixa acoplada, de louça na cor branca, com sifão 

interno, fixados com parafusos de metal não ferroso com entrada d’água vedada 

com bolsa de borracha e canopla; 

b) Lavatório em louça branca, sem coluna, com torneira cromada popular, sifão, 

válvula e engate plástico 

c) Porta papel higiênico e porta toalha serão metálicos, fixados em parafuso; 

d) O banheiro receberá espelho 40x60cm, fixados acima do lavatórios. 

 

12 PINTURA 

 

12.1 Fundo Preparador 

 

À Executar da Casa 1 a 11. 

 

Receberão Fundo Preparador e Pintura Acrílica: todas as paredes externas, as paredes do 

banheiro e a paredes da cozinha e da área de serviço com ponto de água fria e as paredes ao lado 

dessas com ponto de água fria. 

            Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, 

sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o 

tipo de pintura ou repintura a elas destinadas. 

 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.  

 Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa. 

            Após a aplicação, um reboco ou emboço será considerado curado, isto é, em condições de 

receber pintura após um período mínimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal situa-se entre 45 e 

90 dias. 

 

12.2  Pintura acrílica (2 demãos) 

 

À Executar da Casa 1 a 11. 

 

 Igual ao item 12.1 

 



 
 

 

 

 

12.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, duas demãos  

(para portas). 

      

À Executar da Casa 1 a 11. 

 

Todas as portas de madeira receberão verniz sintético brilhante. 

Lixar a superfície da madeira até ficar lisa e polida com lixas média e fina.  

 As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc. 

 Após o lixamento proceder a limpeza com pano seco e aplicar verniz poliuretânico incolor, 

para madeira, com diluição de 30%, e a 2ª demão pura ou com até 10% de diluição devendo a 

peça envernizada apresentar as veias da madeira realçando as cores e a textura naturais desta. 

 Pintar com umidade relativa do ar inferior a 85%, temperatura superior a 10°C e inferior à 

40°C. 

 Mexer bem o verniz poliuretânico antes e durante a aplicação, com uma ripa ou espátula 

limpa, para homogeneizar bem a mistura. 

 Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem.  

 

12.4 Pintura em esmalte 2 demãos p/esquadria ferro 

             

À Executar da Casa 1 a 11. 

 

Todas as esquadrias de ferro receberão pintura em esmalte para peças metálicas. 

Todas as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas,para remover, sujeiras, 

poeiras e outras substâncias estranhas. 

As superfícies a pintar serão protegidas de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e 

outros materiais possam se depositar durante a aplicação e secagem da tinta. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante, e aplicadas na 

proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de 

pincéis. 

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar 

limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. 

Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas 

com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, para obter uma mistura uniforme, evitando a 

sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras. Além disso, deverá 

haver ventilação forçada no recinto. 

 

12.5 Pintura em esmalte sintético semi-brilho em madeira, três demãos (para divisórias) 

      

À Executar da Casa 1 a 11. 

 

Todas as divisórias receberão pintura em esmalte sintético semi-brilho. 

Lixar a superfície da madeira até ficar lisa e polida com lixas média e fina.  



 
 

 

 

 

 As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc. 

 Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem.  

 

12.6 Pintura PVA (2 demãos) 

 

À Executar da Casa 1 a 11. 

 

Em todas as superfícies internas não molhadas (ou seja, que não possuam ponto de água 

fria ou não estejam muito próximas lateralmente a estes pontos), receberão esta pintura. 

Verificar as ocasionais trincas ou outras imperfeições visíveis e aplicar o enchimento de 

cimento branco ou massa elástica, conforme o caso, lixando levemente as áreas que não se 

encontrem bem niveladas e aprumadas. 

As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas raspadas, 

As paredes serão pintadas utilizando-se duas demãos de tinta PVA. 

 

13 REDE DE GÁS 

 

13.1Ponto para Gás, tubo e conexões, fornecimento e instalação. 

  

À Executar da Casa 1 a 11. 

 

 Será instalado ponto para gás para abastecer o fogão, no qual inclui neste ponto: tubulação 

de cobre, de 1/2”, do local indicado no projeto arquitetônico na área externa (onde será 

posicionado o botijão P13kg), até o local determinado para o fogão, com registro de fecho rápido 

com niple no ponto de saída para o fogão, e niple da saída para o botijão.  

 

14 LIMPEZA DA OBRA 

 

À Executar da Casa 1 a 11. 

 

- Reparos e limpeza geral da obra 

 

Após a conclusão das obras e serviços seus acessos e complementos e também durante sua 

execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais, 

equipamentos, etc., sem ônus para o CONTRATANTE, danificados por culpa da 

CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos 

ou trabalhos adjacentes, ou a itens já executados da própria obra. 

Remoção do Canteiro. 

 

Terminada a obra, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das instalações do 

canteiro de obras e serviços e promover a limpeza geral das obras e serviços, e de seus 

complementos. 



 
 

 

 

 

 

- Limpeza Preventiva 

 

 A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 

complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro 

de obras e serviços e adjacências provocados com a execução da obra, para bota fora apropriado, 

sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos edifícios adjacentes. 

 

- Limpeza Final 

 

 Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes 

da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado. 

 Em seguida será feita uma varredura geral da obra e de seus complementos. 

 Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, 

janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela seca, 

limpa, para retirada de toda poeira. 

 Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras da 

seguinte maneira: 

- Paredes Pintadas, Vidros: 

   utilizar esponja embebida de solução de sabão neutro, em seguida flanela em água pura e 

depois flanela seca. 

- Pisos cerâmicos: 

limpeza conforme orientação dos fabricantes/executantes. 

 

Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhões. 

 

“Em hipótese alguma será permitido a utilização de ácido muriático ou qualquer outro tipo de 

ácido nas limpezas, exceto nos casos citados especificamente neste memorial.” 

- Tratamento final 

 

Após a conclusão da limpeza interna e externa das obras e serviços deverão ser aplicados 

produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos vidros, etc. 

 

- Recebimento das obras e serviços: 

 

Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas 

condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e após efetuados todos os testes e ensaios necessários, 

bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial, serão recebidos 

provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido 

juntamente com a última medição. 



 
 

 

 

 

Aceitas as obras e os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e 

segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

MEMÓRIAL DE CÁLCULO 

UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR TIPO 01e TIPO 02 

Local – AGROLÂNDIA - SC 

ÁREA TOTAL: 55,00m² 

  

 

1. SERVIÇOS INICIAIS 

 

1.1 Locação de obra convencional, através de gabarito de madeira (reaproveitamento 10x) = 55,00m² 

 

 

2. INFRA-ESTRUTURA 

 

2.1 Escavações de manais: 

Vigas – 45,23m x 0,20 x 0,20 = 1,81m³ 

Sapatas – 11un. x (0,70 x 0,70 x 0,60) = 3,23m³ 

TOTAL = 5,04m³ 

 

2.2 Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado), FCK=20MPa:  

= 3,35m³ (dados prancha estrutural) 

 

2.3 Formas madeira para concreto em fundação = 48,66m² (dados prancha estrutural) 

 

2.4 Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocação) = 171,10kg (dados prancha estrutural) 

 

2.5 Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocação) = 45,60kg (dados prancha estrutural) 

 

2.6 Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3mm, incluindo emulsão asfáltica: 

40,02m x 0,16m = 6,40m² 

 

 

3. SUPEPRA-ESTRUTURA 
 

3.1 Concreto armado em colunas e vigas fck=20Mpa = 2,00m³ (dados prancha estrutural) 

 

3.2 Formas madeira para concreto = 44,97m² (dados prancha estrutural) 

 

3.3 Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocação) = 134,20Kg (dados prancha estrutural) 

 

3.4 Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocação) = 75,00Kg (dados prancha estrutural) 

 

 

4. PAREDES E PAINÉIS 

 

4.1 Alvenaria de tijolos cerâmicos furados e=12cm acabada = 

Paredes 40,02 x 2,60 = 104,05m² 

Oitões [(6,50 x 1,40/2) x 2] + (1,20 x 1,40) + (0,68 x 1,40)  = 11,73m² 

Total = 115,78m² 

 



 
 

 

 

 

4.2 Parede em madeira e=2,5cm, qualidade dura (fornecimento e instalação, inclusive entarugamento e mata-

junta) 

11,36 x 2,60 = 29,54m² 

 

 

5. COBERTURA 

 

 5.1 Cobertura em estrutura de madeira em sistema de tesoura, apoiada em parede (fornecimento e instalação) 

 = 76,53m² 

 

5.2 Telhamento em telha cerâmica tipo francesa (fornecimento e instalação) = 76,63 m² 

 

5.3 Testeira em chapa de aço zincado 0,5mm = 7,70 + 7,70 = 15,40m 

 

 

6. REVESTIMENTOS 

 

6.1 Chapisco - Área de parede de alvenaria + oitão (apenas uma face) = (104,05 x 2) + 11,73  

= 219,84m²  

 

6.2 Reboco - Área de reboco = área de chapisco = 219,84m² 

 

6.3 Azulejos 30x30 extra PEI-4, padrão médio: 

BWC = (1,35 + 1,35 + 2,78 + 2,78) x 1,50 = 12,39m² 

Cozinha e Lavação = (1,60 + 0,80 + 0,80 + 1,35 + 0,12 + 2,55) x 1,50 = 10,83 

Total = 23,22 

 

 

7. FORRO 

7.1 Forro PVC em placas com largura de 10cm, espessura 8mm,comp. de 6,0m = lastro de brita graduado 

(8.1) = 49,72m² 

 

8. PISOS 

 

8.1 Piso Interno 

8.1.1  Lastro de brita graduada (e = 5cm) = 11,05 + 3,75 + 2,16 + 4,08 + 1,47 + 7,55 + 12,03 +  

+ 7,63 = 78,75m² x 0,05m = 2,49m3 

 

8.1.2 Contrapiso em concreto 25Mpa (e=5cm) =   11,05 + 3,75 + 2,16 + 4,08 + 1,47 + 7,55 + 12,03 + 7,63 = 

49,72m² 

 

8.1.3 Regularização de contrapiso = item 8.2 = 49,72m² 

 

8.1.4 Soleira de Granito, para P1 (Portas Externas), e=2cm (fornecimento e instalação) = 0,8 + 0,8 = 1,60m x 

0,12m = 0,19m² 

 

8.1.5 Piso cerâmico 30x30 PEI 4 (linha popular) = 11,05 + 3,75 + 2,16 + 4,08 + 1,47 + 7,55 + 12,03 +  

+ 7,63  = 49,72m² 

 

8.1.6 Rodapé em Madeira, Altura 7cm, Fixado em Madeira = 17,68m 

 

8.1.7 Rodapé em Madeira, Altura 7cm, Fixado em Alvenaria = 39,96m  



 
 

 

 

 

 

8.2 Piso Externo 

8.2.1Contrapiso em concreto 25Mpa (e=5cm) =   29,03m x 0,05m = 1,45m³ 

 

9. ESQUADRIAS  

 

9.1 Esquadrias de ferro para vidro, 4 folhas de correr 180x120 c/ ferragens (01 unidade) = 2,16m² 

 

9.2 Esquadrias de ferro para vidro, 2 folhas de correr 120x120 c/ ferragens (03 unidades) = 4,32m² 

 

9.3 Esquadrias de ferro para vidro, 2 folhas de correr 160x120 c/ ferragens (01 unidade) = 1,92m² 

 

9.4 Esquadrias de ferro para vidro,  basculante c/ ferragens 60x80 (01 unidade) = 0,48m² 

 

9.5 Esquadrias de ferro para vidro,  1 Folha Maximar (01 unidade) = 0,50m² 

 

9.6 Porta 80x210 1fl de abrir, de ferro, c/ferragens (02 unidades) = 3,36m². 

 

9.7 Porta 80x210 1fl de abrir, madeira semioca c/ferragens = 03un. 

 

9.8 Porta 70x210 1fl de abrir, madeira semioca c/ferragens = 01un. 

 

9.9 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm = área total de esquadrias de ferro para vidro = 9,38m2 

 

 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

 

10.1 Entrada de energia e quadro de distribuição   

10.1.1 Entrada monofásica de energia elétrica padrão Celesc = 01un. 

10.1.2 Quadro de distribuição CD1 de embutir monofásico 12 módulos completo com barramentos, placa 

de montagem, perfis e trilhos, (fornecimento e instalação), conforme projeto = 01un. 

10.1.3 Disjuntor monopolar 10A a 30A, (fornecimento e instalação) = 04un. 

10.1.4 Disjuntor monopolar 35A a 50A, (fornecimento e instalação) = 01un. 

10.1.5 Dispositivo Residual (DR) bipolar 25A,  (fornecimento e instalação) = 03un. 

 

10.2 Iluminação e Tomadas   

10.2.1 Ponto de luz - caixa, eletroduto, fios, interruptores, (fornecimento e instalação), conforme projeto = 

11un. 

10.2.2 Luminária arandela c/ lâmpada incadescente (fornecimento e instalação), conforme projeto = 03un 

10.2.3 Luminária de sobrepor tipo calha com lâmpada fluorescente 2x20W, (fornecimento e instalação), 

conforme projeto = 01un. 

10.2.4 Luminária de sobrepor tipo calha com lâmpada fluorescente 2x40W, (fornecimento e instalação), 

conforme projeto = 02un.  

10.2.5 Luminária tipo globo com lâmpada incandescente, (fornecimento e instalação), conforme projeto = 

05un. 
10.2.6 Ponto de tomada 2P+T (caixa, eletroduto, fios e tomada c/ placa, (fornecimento e instalação), 

conforme projeto = 25pt. 

10.2.7 Ponto para TV = 01pt. 

10.2.8 Ponto de tomada para Telefone = 01pt. 

 

  

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  



 
 

 

 

 

11.1 Ponto de água fria PVC (rede, conexões, etc. em PVC) conforme projeto e memorial  = 06un. 

11.2 Ponto de esgoto PVC 100mm (rede, conexões, etc. conforme projeto) fornecimento e instalação = 

01pt. 
11.3 Ponto de esgoto PVC 50mm (rede, conexões, etc. conforme projeto) fornecimento e instalação = 

03un. 

11.4 Ponto de esgoto PVC 40mm (rede, conexões, etc. conforme projeto) fornecimento e instalação = 

03un. 
11.5 Ponto de ventilação 50 mm com 1 saída = 01 un 

11.6 Vaso sanitário de louça c/ caixa acoplada mais acessórios, instalado conforme projeto e memorial = 

01un. 

11.7 Lavatório em louça branca, sem coluna, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate 

plástico = 01un. 

11.8 Porta papel higiênico = 01un. 

11.9 Porta Toalha = 01un. 

11.10 Espelho 40x60 1,00 = 01un. 

11.11 Tubo PVC esgoto predial 75mm, inclusive conexões (fornecimento e instalação) = 03un. 

11.12 Tubo PVC esgoto predial 100mm, inclusive conexões (fornecimento e instalação) = 15,00m 

11.13 Caixa de inspeção esgoto (60x60x60cm) conforme projeto e memorial = 02un 

11.14 Fossa séptica conforme projeto e memorial = 1,71m³ 

11.15 Filtro anaeróbio conforme projeto e memorial = 0,94m³ 

11.16 Caixa d'água 500L (com barrilete, acessórios,etc. fornecimento e instalação) = 01un. 

 11.17 Ligação Domiciliar de Água = 01un. 

11.18 Caixa de proteção para hidrômetro = 01un. 

 

12. PINTURA  

 

12.1 Fundo Preparador= (área de reboco) – (área de azulejo) – (área interna de parede não molhada) =  

(219,84) – (23,22) – (83,75) = 112,87m²  

 

12.2 Pintura acrílica (2 demãos) = (área de reboco) – (área de azulejo) – (área interna de parede não 

molhada) = (219,84) – (23,22) – (83,75) = 112,87m²  

 

12.3 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos: (5,04 + 1,47) x 2 = 13,02m² 

 

12.4 Pintura em esmalte 2 demãos c/1 demão de zarcão p/esquadria ferro: 2 x 12,74  

= 25,48m² 

 

 12.5 Pintura em esmalte sintético semi-brilho em madeira, três demãos: (29,54 x 2) = 59,07m² 

 

12.6 Pintura PVA: (área interna de parede não molhada) = 83,75m² 

7,98 + 3,82 + 1,22 + 7,98 + 8,61 + 22,00 + 5,77 + 2,60 + 20,65 + 3,12 = 83,75m² 

 

13. REDE DE GÁS  

13.1 Ponto para Gás, tubo e conexões, fornecimento e instalação. = 01pt. 

 

14. LIMPEZA DA OBRA  

14.1 Limpeza final da obra = 55,00m² 


