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1. DADOS DO EMPREENDIMENTO E DO RESPONSÁVEL 

TÉCNICO  
 

 
EMPREENDIMENTO: ALMOXARIFADO 
 
LOCAL: AV. RETIRO DO SAPUCAÍ – BAIRRO CENTRO 
 
MUNICÍPIO: TURVOLÂNDIA/MG 
 

 
 
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA 
 
CNPJ: 18.712.141/0001-00 
 

 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS PROJETOS:   
 
CIBELES A. DE FREITAS CARVALHO 
ENGENHEIRA CIVIL 
CREA: SP 5070445752/D MG 
 
ART: MG20221439299 
 

 
 

 
EMAIL: engcivil.freitas@outlook.com  
 
TELEFONE: (35) 99752-6597  
 

 
 
DATA: 05 DE SETEMBRO DE 2022 
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2. DESCRIÇÃO DA OBRA 
 
2.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
2.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 

 
Os projetos técnicos serão fornecidos pela Prefeitura Municipal, com as 

respectivas ART’s de projeto. 

 

2.1.2 CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
 
Será implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte 

e necessidade da obra com as respectivas ligações provisórias. 

 

2.1.3 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 
 
Será procedida periodicamente a remoção de todo o entulho e detritos 

para que não se acumulem no terreno durante à obra, mantendo assim, à obra 

permanentemente limpa. 

 

2.1.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 
 

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários 

para garantir a segurança e higiene dos operários. 

 

2.2  INFRAESTRUTURA 
 
2.2.1 TRABALHOS EM TERRA 
 

A locação das fundações será feita topograficamente por profissional 

qualificado, empregando-se equipamentos necessários como; trenas, miras, 

balizas, estacas. Será construído no perímetro de cada especificação um quadro  
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de referência (“tabeira”), composto de pontaletes de madeira e tábuas com 

largura de 10 cm, onde serão lançados os dados da locação. 

 

2.2.2 FUNDAÇÕES 
 

Os trabalhos de fundação serão executados conforme detalhamento em 

projeto de fundação específico. O fck do concreto a ser utilizado será de 25,0 

MPa. 

Deverá ser aplicado impermeabilizante a base asfáltica do tipo Neutrol na 

parte superior das fundações, antes de iniciar a alvenaria, para evitar infiltrações 

por capilaridade. 

 

2.3  SUPERESTRUTURA 
 

  Todo concreto será dosado em laboratório, e seu controle seguirá as 

normas técnicas específicas. 

 

2.3.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURAL 
 

As lajes serão do tipo pré-moldada, já considerando o recobrimento 

mínimo de 5 cm, sendo devidamente escoradas durante a execução. O fck das 

peças estruturais bem como da laje pré-moldada será de 25,0 MPa. 

 

2.3.2 CONCRETO 
 

O Fck do concreto adotado obedecerá rigorosamente às Normas 

Brasileiras da ABNT e de acordo com o especificado em projeto. 

O concreto magro para lastros, assim como o concreto para fins 

estruturais poderá ser fabricado na própria obra, ou adquirido de concreteira 

idônea. 
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A cura do concreto se dará pelo processo convencional de aspergir água 

sobre as peças recém concretadas, conforme estipula a norma para concreto da 

ABNT. 

 

2.3.3 ALVENARIA 
 

Serão utilizados blocos de concreto aparente, vazado, concreto simples, 

sem função estrutural. Os blocos deverão apresentar características como, 

arestas vivas, sem trincas, cantos quebrados ou quaisquer tipos de imperfeições, 

dimensão constante, resistência de 2,5 Mpa.      

 As dimensões serão de acordo com a dimensão da alvenaria 

determinadas em projeto. O assentamento dos tijolos será feito com argamassa 

no traço 1:2:6 (cimento/ cal/ areia lavada). 

Nos vãos das portas e janelas serão executadas vergas e contra verga. 

 

2.3.4 ESQUADRIAS 
 

As portas serão de alumínio tipo veneziana especificado na planilha de 

custos e especificações de materiais.  

Os marcos e guarnições serão do mesmo material. As janelas serão de 

alumínio de corer e do tipo maxim-ar nos banheiros. 

 

2.4  COBERTURA 
 

O engradamento para o apoio das telhas será executado em estrutura 

metálica, dimensionado devidamente para os vãos, conforme projeto em anexo.    

Os flechais terão seção continua sobre paredes e beirais. A cobertura será 

em telha de aço/alumínio E=0,5 mm. 

Os apoios do telhado sobre a laje serão em alvenaria, sempre localizados 

sobre paredes. 
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2.5  REVESTIMENTOS 
 

2.5.1 INTERNOS 
 

A argamassa para o emboço será dosada em volume no traço 1:2:8, 

cimento, cal hidratada e areia lavada. Emboço: Será aplicado como base para o 

revestimento em azulejo. 

Azulejo em cor: será aplicado nas paredes dos sanitários com 1,80 metros 

de altura e na cozinha até a altura da laje.  

As demais paredes internas receberão chapisco e reboco. 

  

2.5.2 EXTERNOS 
 

A alvenaria na sua face externa não receberá revestimento de qualquer 

natureza. 

  

2.5.3 PINTURA 
 

As paredes internas, externas e laje serão pintadas com duas demãos de 

tinta acrílica, nas cores a serem determinadas pelo engenheiro da Prefeitura. 

As esquadrias metálicas serão pintadas com tinta esmalte sintético, a 

duas demãos. As esquadrias de madeira serão pintadas com verniz. 

 

2.5.4 PISOS 
 

Será executado contra-piso para regularização da base de assentamento 

dos pisos, levando em considerações as esperas para tubulações hidráulicas, 

esgoto e elétricas. 

O piso do banheiro será rebaixado, conforme indicação no projeto. 

Os pisos serão em cerâmica, na dimensão de 45 x 45 cm. 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA 
CNPJ.: 18.712.141/0001-00 – Tel.: (35) 3242-1186 

Rua Idelfonso Ventura de Carvalho, 49 – Centro 
CEP: 37.496-000 – Turvolandia –MG 

 

  
  

 

As paredes dos banheiros e cozinha receberão revestimento cerâmico. 

  

2.6  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 

Os eletrodos serão em PVC flexível nas bitolas indicadas nos projetos, 

embutidos em lajes e paredes. Não serão admitidos emendas de fios dentro dos 

eletrodutos. Os fios serão identificados por cor, conforme convenção e norma 

especifica, para fase, neutro e retorno. As caixas para tomadas, interruptores e 

pontos de luz serão metálicas ou em PVC. Os quadros de distribuição de 

circuitos serão em chapa de ferro devidamente protegida com tinta anti-

ferruginosa e pintados a grafite, ou em PVC, marcas Eletromar, Gomes ou 

Cemar. 

Os cabos e condutores serão termoplásticos antichama das marcas 

Lousano, Ficap, Nambei, nas bitolas indicadas nos projetos. 

Os disjuntores serão do tipo termomagnéticos de fabricação GE, Pial, 

Simens ou Eletromar. 

Os aparelhos, tomadas, serão da marca Pial, Fame, Luminex, Alumbra. 

Os aparelhos interruptores, tipo duas teclas serão da marca Pial, Fame, 

Luminex, Alumbra. 

Os aparelhos interruptores, tipo simples serão da marca Pial, Fame, 

Luminex, Alumbra.  

 

2.7  INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO  
 

As tubulações e conexões para água fria em PVC soldável, de marca 

Fortilit, Tigre ou Cardinali, nos diâmetros indicados em projeto. 

Serão utilizados joelhos com anel de borracha para ligações de vaso, 

lavatório e pia. 

Na pia da cozinha será instalado sifão em PVC. 
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As tubulações e conexões para esgoto primário e secundário serão 

também em PVC soldável, próprio para esgoto, nas bitolas indicadas no projeto, 

das marcas acima assinaladas. 

Será executado um ponto de águas servidas no sanitário (caixa sifonada 

150x150x50 mm). As caixas de inspeção, de passagem e de gordura serão pré-

moldadas ou moldadas in loco em tijolo cerâmico maciço revestido. A caixa de 

gordura será com septo e a caixa de passagem terá a inclinação devida de fundo 

para seu perfeito escoamento. 

 

2.7.1 APARELHOS SANITÁRIOS 
 

As louças sanitárias serão de cor, de acordo com o engenheiro da 

Prefeitura, marca Logasa, Icasa, Celine. 

Os metais cromados, com acabamento cromado e canoplas, marca 

Oneel, Sigam, Bometal. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT, 

as exigências do código de obras do município e das Concessionárias de 

serviços públicos locais. 

A Engenharia da Prefeitura Municipal tem ciência das exigências 

estabelecidas neste Memorial Descritivo, comprometendo-se a cumprir tais 

instruções. 

A obra será entregue completamente limpa, com piso totalmente lavados, 

com aparelhos, vidros, bancadas isentas de respingos.  

As instalações serão ligadas à rede pública existente, sendo entregues 

devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. 
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Estará disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os 

projetos (inclusive complementares), orçamento, cronograma, memorial, diário 

de obra e alvará de construção. 

Em nenhuma hipótese, ocorrerá alteração nos projetos, detalhes e 

especificações constantes da documentação técnica aprovada pelo órgão 

gestor.  

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais 

substituições de materiais serão possíveis, desde que apresentadas com 

antecedência ao órgão gestor, devendo os produtos apresentarem desempenho 

técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante 

comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo 

com as Normas Brasileiras. 

As informações contidas neste Memorial Descritivo são válidas somente 

para o presente caso e são baseadas em avaliações, análises, levantamentos, 

projetos e planilhas. 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que possam surgir. 

 

 

  Turvolândia, 05 de setembro de 2022 

 

 

 

 

__________________________________________ 
CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO  

 CREA SP 5070445752/D MG 
 Engenheira Civil 

 
 
 
 
 


