Prefeitura do Município de Jaguariúna
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000-Fone: (019) 3867 9700-Fax (019) 3867 2856

MEMORIAL DESCRITIVO
Obra: Fechamento do Jardim Interno - Local: UPA
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes
e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas
técnicas para a execução dos serviços.
ADMINISTRAÇÃO, FERRAMENTAS, EPI E EPC
Todos os custos relacionados à Administração local relativos à execução dos
serviços, tais como, horas do engenheiro(a), horas do encarregado(s), ferramentas,
Segurança e Medicina do Trabalho – incluindo equipamentos de proteção individual e
coletiva – entre outros, deverão ser considerados em composição de preço unitário
próprias
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
A escavação compreende a remoção dos diferentes tipos de solo, desde a
superfície natural do terreno, até a cota especificada no projeto. Os equipamentos a
serem utilizados deverão ser adequados ao tipo de escavação. Ao iniciar a escavação, a
CONTRATADA deverá ter feito a pesquisa de interferências, para que não sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou estruturas
existentes que estejam na área atingida pela escavação ou próxima a esta. Se a
escavação interferir nas galerias ou tubulações, a CONTRATADA executará o
escoramento e a sustentação destas.
Mesmo autorizada a escavação, todos os danos causados às propriedades serão
de responsabilidade da CONTRATADA.
A medição será por metro cúbico.
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LIMPEZA PERMANENTE, INCLUSIVE RETIRADA DE ENTULHO
É fundamental que A CONTRATADA mantenha todos os setores do serviço
permanentemente limpos, dada sua característica, ou seja, reforma em edificações que
serão mantidas em funcionamento durante os serviços. Também deverá ser considerado
a remoção diária de entulho, devendo a caçamba ficar posicionada em local a ser definido
pela FISCALIZAÇÃO.
À medida que as etapas da obra forem concluídas, A CONTRATADA deverá
providenciar a limpeza final dos locais readequados a fim de que possam ser vistoriados
pela FISCALIZAÇÃO.
DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES
Antes do início dos serviços, A CONTRATADA deverá proceder a um detalhado
exame e levantamento do que venha a ser demolida. Deverão ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da
edificação, existência de juntas de dilatação e outros.
As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, bem como as canalizações
de esgoto e águas pluviais existentes deverão ser removidas ou protegidas.
A demolição deverá ser convencional, executada progressivamente, utilizando
ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o acúmulo de entulho em
quantidade tal que sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes.
Os materiais provenientes da demolição, considerados reaproveitáveis, deverão
ser convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZAÇÃO.
A CONTRATADA será responsável pela limpeza da área, ao término dos
serviços, que deverá entregar o ambiente em condição de uso imediato.
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PAREDES E REVESTIMENTOS
Chapisco
Execução do chapisco com adesivo tipo BIANCO sobre alvenaria . Será usado o
traço de 1:4 (cimento Portland comum e areia média), com espessura de 0,5cm e preparo
manual. O chapisco deverá preencher toda área de elevação de alvenaria de ½ vez,
evitando espaços vazios e uma melhor aderência do composto junto à alvenaria.
Deve-se ter o cuidado de identificar e executar todas as instalações elétricas e de
cabeamento estruturado, dentre outras que se fizer necessária, antes do fechamento do
chapisco. Manter o ambiente sempre limpo para o uso.
A medição será por metro quadrado.
Emboço
Fornecimento e execução do emboço que será aplicado em massa única,
desempolada, com argamassa de traço 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia média), em
preparo manual, após a aplicação do chapisco. O emboço (massa única) na alvenaria,
somente será iniciado depois da completa pega (cura) das argamassas de alvenarias e de
chapiscos. Deverão (emboços) ser fortemente comprimidos contra as superfícies, a fim de
garantir sua perfeita aderência, e deverão apresentar paramento plano e áspero. Deve-se
atender a espessura de massa única de 20 mm. Manter o ambiente sempre limpo.
A medição será por metro quadrado.
Alvenaria de bloco de concreto simples
Blocos vazados de concreto simples, com dois furos, linha vedação, que atendam
os requisitos descritos na NBR-7173, com dimensões modulares e uniformes, faces
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planas, arestas vivas, textura homogênea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou
outros defeitos visíveis;
- dimensões:, 14 x 19 x 39cm;
- tolerâncias admissíveis:+ 3mm e - 2mm
- espessura mínima das paredes do bloco = 15mm
- absorção máxima de água (individual) = 15%
- resistência mínima à compressão:
individual = 20 kgf/cm²
média = 25 kgf/cm²
Peças complementares (canaletas, meio bloco, etc.) com as mesmas
características.
Argamassa de assentamento de cimento, cal hidratada e areia no traço 1: 0,5:
4,5 e de cimento e areia no traço 1: 3, onde tiver armadura de ligação bloco / pilarete.
A medição será por metro quadrado de alvenaria executada.
Pintura de Paredes com tinta PVA – lado interno
Fornecimento de material e execução de pintura geral, em duas demãos, na área
destinada, com tinta látex PVA, acetinada, na cor a ser definida e aprovada pela
FISCALIZAÇÃO. Deve-se ter o cuidado, antes das demãos de pintura, aplicar o selador, a
fim de selar e dar enchimento nos poros do emboço, facilitando o emassamento e
aplicação da pintura, resultando assim, em um bom acabamento final.
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A CONTRATADA deverá aplicar a primeira demão de pintura somente após
plenamente seca e lixada a última camada de massa corrida, atendendo o tempo hábil
para sua aplicação. Deverá ser observado um intervalo mínimo entre as demãos de forma
que atenda as especificações técnicas. Manter o ambiente sempre limpo.
A medição será por metro quadrado de pintura aplicada.
Pintura de Paredes com tinta mineral impermeável – lado externo
Fornecimento de material e execução de pintura geral, em duas demãos, na área
destinada, com tinta mineral impermeável, acetinada, na cor a ser definida e aprovada
pela FISCALIZAÇÃO. Deve-se ter o cuidado, antes das demãos de pintura, aplicar o
selador, a fim de selar e dar enchimento nos poros do emboço, facilitando o
emassamento e aplicação da pintura, resultando assim, em um bom acabamento final.
A CONTRATADA deverá aplicar a primeira demão de pintura somente após
plenamente seca e lixada a última camada de massa corrida, atendendo o tempo hábil
para sua aplicação. Deverá ser observado um intervalo mínimo entre as demãos de forma
que atenda as especificações técnicas. Manter o ambiente sempre limpo.
A medição será por metro quadrado de pintura aplicada.
Assentamento de Peitoril em granito com espessura de 2 cm e largura até
20 cm
Nos locais indicados nos projetos de arquitetura e descritos acima, no objeto da
contratação, e em geral em todos os caixilhos internos e externos, serão instaladas placas
em granito cinza andorinha 2 cm de espessura, polido em todas as faces aparentes,
acabamento bizotado e assentes com argamassa 1:3 - A-3 e grapas fixadas com massa
plástica, para servirem como peitoris.
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Sempre que possível, os caixilhos serão colocados, faceando o parâmetro interno
das paredes, de modo a eliminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitoril externo,
caso não seja possível deverá ser executado peitoril interno e externo.
Não esquecer de deixar as pingadeiras necessárias aos peitoris.
A medição será por metro linear de peitoril assentado.
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO
Fornecimento e instalação de vidro temperado, na cor bronze, com espessura de
10 mm, fabricado sob medida, obedecendo-se as dimensões existentes.
Correrá por conta da contratada todos os acessórios e ferragens necessários à
fixação dos vidros na alvenaria, ou outro elemento, com o devido cuidado de deixá-los
alinhados e nivelados, devendo sempre seguir a padronização existente.
Alertamos para que, antes da produção (corte) do material, todas as medidas
deverão ser conferidas no local do serviço, e no caso de divergências que interfiram na
sua execução, a fiscalização deverá ser consultada.
Os entulhos provenientes da instalação deverão ser imediatamente removidos
aos locais direcionados pela FISCALIZAÇÃO. Mantendo o ambiente sempre limpo para
uso.
A medição será por metro quadrado de vidro aplicado.
Instalação de porta de vidro temperado
Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado de 10 mm, na cor bronze,
com espessura de 10 mm, fabricado sob medida, obedecendo-se as dimensões
existentes.
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Correrá por conta da contratada todo o jogo de ferragens cromadas, a saber:
dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra-fechadura, capuchinho e outros
que sejam necessários, atentando sempre para o cuidado de deixar a porta devidamente
alinhada e nivelada, devendo sempre seguir a padronização existente.
O adesivo de identificação será aplicado sobre o vidro temperado, conforme
padronização existente, com dizeres a serem determinados pela FISCALIZAÇÃO.
A medição será por unidade de porta instalada.
Instalação de puxador em aço inox
Para a porta de vidro temperado deverá ser providenciado o fornecimento e a
instalação de puxador duplo em aço inox, escovado, tubular, com diâmetro de Ø 1”, e
comprimento de 50 cm.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Plantio de Grama batatais
A distribuição da terra adubada será executada de forma a obter-se uma
superfície nivelada, em obediência às indicações do projeto.
Após o preparo da superfície, procede-se ao plantio da grama pelo sistema de
leivas ou placas dessa Gramínea. As leivas ou placas serão removidas de gramados já
formados e estarão isentas de contaminação por ervas daninhas. As leivas ou placas
terão as dimensões de 30 x 30 x 40 x 40 ou, ainda, 60 x 60 cm e, após dispostas sobre a
terra adubada, serão umedecidas e compactadas com emprego de ferramenta própria
para a finalidade.
É da exclusiva responsabilidade do CONSTRUTOR todo o movimento de terra
necessário à execução do plantio.
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A medição será por metro quadrado de limpeza executada.
Limpeza final da obra
Após a conclusão de todas as etapas de serviços, deverá ser feita a limpeza
interna de todos os setores envolvidos, bem como na área externa onde serão
depositados os entulhos provenientes dos serviços.
A

CONTRATADA

será

responsável

pela

desmobilização

de

todos

os

equipamentos, peças e outros que fizeram parte dos serviços.
A medição será por metro quadrado.
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