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MEMORIAL DESCRITIVO 

   

EMPREENDIMENTO:      AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

ENDEREÇO:                    AV.CASTELO BRANCO - BRASIL NOVO - PÁ 

IMÓVEL:                          SALA E BANHEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL. 

DATA DE REFERÊNCIA:  NOVEMBRO / 2022. 

                                                                                                                                                         

 

1  APRESENTAÇÃO 

 

O presente memorial descritivo refere-se à AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, pertencente  a 

câmara  Municipal que se situa no município de BRASIL NOVO, no Estado do PARÁ, documento este 

que servirá de referência para a execução da obra.  

 

2 PROJETOS 

 

Serão fornecidos ao executor a planta geral do empreendimento, contendo informações dos itens 

principais da construção, medidas, e seus cortes em vista.  

               O projeto executivo, caso necessário, será elaborado pelo executor da obra. 

 

3 DAS OBRAS A EXECUTAR 

 

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, construção contendo uma sala de espera, dois banheiros, 

masculino e feminino. 

 

3.1 Serviços preliminares 

 

Nos serviços preliminares esta previsto instalação da placa de obra. 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

 

3.2 Infraestrutura 

 

A infraestrutura será executada em fundação do tipo viga baldrame, com dimensões de 0,20 m de largura 

por 0,30 metros de altura, e em todo o perímetro do objeto onde será executada a alvenaria e para a 

estrutura superior da área livre. 

A estrutura será executada em concreto armado com Fck = 25 mpa. 

 

Obs: todas as medidas e quantitativos são considerados somente para cálculo orçamentário, e os itens 

ficam obrigados a serem executados conforme especificação técnica. Ressalta-se que, qualquer alteração 

de dimensionamento previsto, ou quantitativo, deve-se ser justificado com projeto executivo, e planilha 

de impacto orçamentário, elaborado pela contratada com devido responsável técnico pelo projeto, 

orçamento e execução. 
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3.3 Supraestrutura 

 

A Supraestrutura será composta por pilares e vigas superiores de amarração, sendo que os pilares foram 

calculados com dimensões de 0,15 m x 0,15 m x 3,20 m (L*C*H), até o nível superior, e as vigas 

superiores de amarração foram calculadas com dimensões de 0,12 m x 0,25 m em todo o perímetro da 

alvenaria. 

 

A Supraestrutura da área livre deverá ser executada em pilares circulares com diâmetro de 200 mm x 

3,20 m de altura, e a viga superior de amarração com dimensões de 0,15 m x 0,25 m (L*H) em todo o 

perímetro da área livre. 

A estrutura será executada em concreto armado com Fck = 25 mpa. 

 

Obs: todas as medidas e quantitativos são considerados somente para cálculo orçamentário, e os itens 

ficam obrigados a serem executados conforme especificação técnica. Ressalta-se que, qualquer alteração 

de dimensionamento previsto, ou quantitativo, deve-se ser justificado com projeto executivo, e planilha 

de impacto orçamentário, elaborado pela contratada com devido responsável técnico pelo projeto, 

orçamento e execução. 

 

3.4 Alvenaria de vedação e acabamento 

 

A alvenaria de vedação será executada em tijolo cerâmico com medidas de 11,5 x 19 x 19 cm, ou similar 

disponível no mercado regional, com furos na horizontal. 

O revestimento da alvenaria prevê a execução de emboço de 2,5 cm no traço de 1:2:8, aplicação de uma 

demão massa única para recebimento de pintura para  paredes externas e internas, e pintura em duas 

demãos, com tinta látex acrílica. 

 

3.5 Esquadrias 

 

As portas instaladas no banheiro devem ser de madeira semi-oca, com espessura de 3 cm, e nas dimensões 

de 0,60 m x 2,10 m e uma porta de correr  nas dimensões de 2,5x2,1 m na entrada ,já incluso a instalação 

com dobradiças e pintura. 

 

As janelas do tipo Maxim-ar, de alumínio e com vidros com dimensões de 0,60 m x 0,60 m devem ser 

instaladas nos banheiros. 

 

As duas janelas de alumínio de correr com 4 folhas para vidros devem ter a dimensão 1,50 m x 2,50 m e 

devem ser instaladas na sala de espera. Para este item já está previsto o fornecimento e a instalação. 

incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador. 

 

3.6 Piso e revestimento cerâmico 

 

Os serviços para execução de piso e calçamento em concreto, serão executados por todo o perímetro da 

obra. 
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Para a realização dos serviços, foi previsto os quantitativos de escavação, carga, transporte e descarga do 

material de 1ª categoria, e reaterro apiloado com soquete para a execução do aterro. 

O piso em concreto foi especificado e orçado com concreto de 20 MPA para pisos, com 0,07 m de 

espessura. 

 

Para a execução de do revestimento cerâmico para piso será utilizado COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 cm em todas as áreas internas na sala e nos banheiros, 

nas paredes internas do banheiro será utilizado o revestimento cerâmico COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM.O revestimento  

Estes serviços devem ser executados conforme especificações técnicas presentes neste projeto. 

 

3.7 Cobertura  

 

Na cobertura será executada estrutura em madeira, com tesoura inteira em madeira não aparelhada em 

vão de 6,00 m, e trama de madeira composta por terças, caibros e ripas para telha fibrocimento de 

espessura: 6 mm. Antes da instalação das ripas e telhas, deverá ser instalada a subcobertura com manta 

plástica revestida por película de alumino. 

 

Será utilizado FORRO EM PLACAS DE GESSO E ACABAMENTO DE MOLDURA. 

 

3.8 Elétrica 

 

A execução da elétrica deve acompanhar as especificações técnicas deste projeto, no, 24 tomadas que 

devem ser instaladas conforme a fiscalização jugar necessário e dentro das normas vigentes. 

 Está previsto em planilha orçamentária, a instalação da entrada de energia. 

 

Os circuitos devem ser instalados conforme normas, e em relação ao cabeamento elétrico, foi considerado 

fiação para iluminação de cabo em cobre flexível de 1,5 mm, e para fiação de tomadas comuns de cabo 

em cobre flexível e deve-se observar as especificações e a fiação compatível para o eletrodoméstico.  

 

O quadro de distribuição deverá comportar 6 disjuntores bipolar do tipo NEMA. Sendo cada disjuntor 

especifico para somente um circuito. 

 

Obs: todas as medidas e quantitativos são considerados somente para cálculo orçamentário, e os itens 

ficam obrigados a serem executados conforme especificação técnica. Ressalta-se que, qualquer alteração 

de dimensionamento previsto, ou quantitativo, deve-se ser justificado com projeto executivo, e planilha 

de impacto orçamentário, elaborado pela contratada com devido responsável técnico pelo projeto, 

orçamento e execução. 

 

3.9 Hidráulica 

 

A estrutura elevada da caixa D’água deverá ser em madeira e comportar reservatório em polietileno de 

1000 litros. 
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Está previsto a instalação de 04 pontos de água, já incluso fornecimento e instalação dos tubos e 

conexões. 

 

Obs: todas as medidas e quantitativos são considerados somente para cálculo orçamentário, e os itens 

ficam obrigados a serem executados conforme especificação técnica. Ressalta-se que, qualquer alteração 

de dimensionamento previsto, ou quantitativo, deve-se ser justificado com projeto executivo, e planilha 

de impacto orçamentário, elaborado pela contratada com devido responsável técnico pelo projeto, 

orçamento e execução. 

 

3.10 Peças hidrossanitárias 

 

Será fornecido e instalado VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, E 

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO  E Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" 

p/ lavatório com coluna nos banheiros. Tubulações e conexões inclusas nos serviços. 

 

3.11 Serviços finais 

 

A limpeza final da obra de forma que garanta a boa execução do serviço, e possibilitando a instalação de 

moveis e equipamentos. Deve-se atentar as especificações técnicas deste item.  

 

 

4 LICITAÇÃO 

   

As obras e serviços, objeto deste projeto básico de engenharia deverá ser executada por meio de dispensa 

de licitação, obedecendo rigorosamente a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, visando otimizar e agilizar a 

utilização dos recursos disponíveis. 

 

 

Brasil Novo, Novembro de 2022. 

 

 

________________________________ 

RAFAELLA OLIVEIRA DE SOUZA 

ARQUITETA & URBANISTA 

CAU Nº: A172845-8 
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