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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: MURO
Local: RUA: ONÇA PINTADA, JOSÉ AMÂNDIO – BOMBINHAS, SC.

C  ONSIDERAÇÕES GERAIS

 O  Memorial  Descritivo  e  Especificações  foi  elaborado  com a  finalidade  de  completar  os

projetos, fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a serem

empregados;

 A execução dos serviços obedecerá aos dispostos das normas e métodos construtivos da

ABNT;

 Inicialmente, deverá ser realizada a locação e nivelamento da obra, obedecendo ao projeto,

observando as distâncias e a cota de cada estaca,  a serem feitos com equipamento tipo

Estação Total, por profissional de topografia habilitado;

 As obras deverão ser sinalizadas e ter proteções para a segurança de transeuntes;

 Qualquer  alteração  na  obra  por  qualquer  motivo  só  será  autorizado  após  mediante

comunicação e aceite por escrito por parte da contratante em conjunto com o profissional (is)

responsável (is) pelo projeto;

 Qualquer alteração executada sem as devidas autorizações e aceites descritas acima, implica

em apresentação de projeto As Built as dexpensas da contratada, sem direito a aditivos por

este serviço

1.0 – SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placa de obra

 A placa da obra deverá ser em chapa metálica, com 3,00 m², com as informações da obra

conforme o modelo fornecido pela Prefeitura Municipal;

 A apropriação dos serviços será por metro quadrado.



2– MURO: 

2.1 - Movimento De Terra:

 As escavações das fundações serão manuais;

 A sobra do material escavado será reaproveitado para o preenchimento e nivelamento da cai-

xa da obra.

2.2 - Infraestrutura:

 As sapatas, vigas baldrames e pilares do muro são de concreto armado com Fck 30 MPa;

 A ferragem será disposta conforme projeto. Observando o que prescreve a norma NBR 6118

com relação aos recobrimentos da ferragem. O aço aplicado será CA 50 para barras longitudi-

nais e CA 60 para elementos transversais (estribos);

 As formas deverão ser em chapas de compensado, suficientemente estruturadas e escoradas

para evitar abaulamentos durante a concretagem.

2.3 – Esquadrias:

 O muro que faz frente para as ruas, serão fechados com tela Galvanizada com fio 12 e malha

5 e com 1,50 de altura, intercalado pelos pilares de concreto, conforme o projeto arquitetônico.

 O Portão será de aço galvanizado a fogo com fechamento com a mesma tela utilizada no

muro.

2.4 – Pinturas:

 O muro será pintado com uma demão de selador e duas demãos de Verniz Sintético Brilhante;

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A execução de toda a obra será acompanhada por um técnico responsável da Assessoria

de Planejamento da Prefeitura Municipal de Bombinhas, para verificação da fiel execução dos

itens especificados em projeto e neste memorial descritivo.

Quaisquer dúvidas em relação a este memorial ou aos projetos arquitetônico e executivo

deverão ser dirimidas junto ao arquiteto responsável.
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