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MEMORIAL DESCRITIVO 

E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: CEFAPRO  

MUNICIPIO: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA /MT  

LOCAL / DATA: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT / OUTUBRO / 2022 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Pretendente/Consumidor: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-MT  

Obra.................................: Reforma do CEFAPRO 

Localidade .......................: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA /MT  

Data .................................: OUTUBRO / 2022 

Descrição do Projeto .......: O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar 

normas específicas para a reforma do CEFAPRO, São Félix do Araguaia, localizada 

no município de São Félix do Araguaia.  

Coordenadas:  -11.617546, -50.663696 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições 

técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima 

citados, fixando portanto os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, 

serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirão parte 

integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha orçamentária descreve os 

quantitativos, como também valores em consonância com os projetos básicos 

fornecidos.  

 

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE  

 

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão 

ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações 

a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios 

de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.  
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INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS DOCUMENTOS DA OBRA 
 

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será 

obedecida a seguinte ordem de prioridade:  

• Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e 

os desenhos/projetos fornecidos, efetue consulta ao Departamento de Engenharia da 

Prefeitura de São Félix do Araguaia-MT.  

• Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão 

sempre os mais recentes.  

• As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).  

 

INTERPRETAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO  

 

O presente memorial apresenta a descrição de cada serviço solicitado e 

quantificado na Planilha Orçamentária oferecida pela Preitura de São Félix do 

Araguaia-MT. Os serviços descritos no Memorial Descritivo seguem a mesma divisão 

existente na Planilha Orçamentária, como as especificações do Projeto Arquitetônico, 

com o intuito de facilitar a assimilação de cada item entre os diferentes documentos 

fornecidos. 

 

1. CALÇADA 

1.1 Restauração da calçada em piso de concreto moldado in loco – esp. 

6,0cm 

  

Características:  

Concreto fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400L. AF_07/2016.  

Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 6,0 cm, Maçaranduba, Angelim ou 

equivalente da região.  

Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 6,0 cm (sarrafo para forma)  
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Execução:  

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as 

fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado;  

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento 

e desempeno do concreto;  

Por último, são feitas as juntas de dilatação. A execução de juntas ocorre a 

cada 2 m. 

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos;  

Rejuntar após 72 horas e deixar as juntas entre peças de no mínimo 2 mm, 

observando sempre as indicações do fabricante;  

Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do 

seu assentamento;  

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com 

retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, 

durabilidade e resistência ou com quaisquer outros defeitos. 

 

 

2. REBOCO DO MURO 

 

2.1 Emboço massa única aplicado manualmente sobre o chapisco no 

traço 1:2:8  

 

O revestimento das paredes em reboco deverá ser executado usando 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8 com 20mm de 

espessura, peneirada e com acabamento esponjado.  

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente 

desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas.  

A mescla dos componentes das argamassas será feita com o devido cuidado 

para que a mesma adquira perfeita homogeneidade.  
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As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do 

início dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as 

canalizações que sob eles passarem.  

 

3. PINTURA DO MURO 

 

3.1 Pintura em tinta   

 

Execução: Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das 

duas demãos; Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;  

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;  

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de 

tempo entre as duas aplicações. 

Normas Técnicas relacionadas _ABNT NBR 12554:2013 Tintas para 

edificações não industriais — Terminologia; _ABNT NBR 11702:2010 Versão 

corrigida:2011 Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – 

Classificação; _ABNT NBR 13245:2011 Tintas para construção civil — Execução de 

pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície; _ABNT NBR 

14125:2009 Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície - Revestimento orgânico 

para fins arquitetônicos – Requisitos; _ABNT NBR 14847:2002 Inspeção de serviços 

de pintura em superfícies metálicas – Procedimento. 

 

4. FORRO PVC  

Será executado nas sala de aulas indicado no projeto arquitetônico, Forro 

em Réguas de PVC, frisado branco, de boa qualidade, com estrutura de fixação em 

metalon inclusive meia cana, roda-teto e entarugamento. 

Normas Técnicas relacionadas _ ABNT NBR 14285-1:2014 Perfis de PVC 

rígido para forros Parte 1: Requisitos. 
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5. ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA 

A estrutura do telhado será metálica, constituída por tesouras, com apoio 

nas duas extremidades sobre pilares moldado in loco, deverão ser devidamente 

fixadas com chumbadores químicos e/ou parabolts. O banzo superior e inferior das 

tesouras serão em perfil “U”, e as diagonais serão em perfil “U”.  

Normas técnicas relacionadas: 

- NBR8800/86- Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios;  

- NBR6120/80- Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

- NBR6123/88- Forças devidas ao vento em edificações;  
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