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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA “REFORMA  E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR” 
 

 
MODALIDADE: REFORMA E AMPLIAÇÃO 

 
 

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO S/Nº 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE – 
MT 
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GENERALIDADES: 

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a: “OBRA 
“REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR”", com uma área de 89,02m² 

a ser reformada, localizado no município de FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE– MT, dados conforme o 
projeto.  

 

I. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Deverá ser instalada a placa informativa da obra, conforme modelo fornecido pelo 
município, executar limpeza da área a ser reformada. 
 
II. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
 

Será removido todo o reboco nas partes externas e internas, contra- piso, forros e 
cobertura. 
 
III- EXECUÇÃO 
  

Será construído calçada, garagem além de dois banheiros ( ver detalhes projetos). 
Será executado uma viga de respaldo .15x.25 em todo o perímetro. 
Os tijolos utilizados deverão ser inspecionados pelo profissional responsável, devendo 

apresentar resistência adequada, arestas vivas, igualdade de dimensões, cor homogênea, sem 
manchas, e não deverá absorver água em excesso.  
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Sobre os vãos de portas, será executado vergas e contra-vergas em concreto armado, 
moldada in-loco, com sobre passe além da medida do vão não devendo ser inferior a 20 cm de 
cada lado. 

 
  

V. REVESTIMENTO/ PAREDES  

 

Todas as paredes construídas serão chapiscadas e rebocados nas partes internas e externas 
do prédio.  

 
VI. COBERTURA:  

O telhado será substituído por estrutura metálica. 

Será utilizada estrutura metálica para cobertura, com telhas em aço de estruturas metálicas 
em tesouras e terças metálicas com banzos superiores e inferioridades em aço perfil “U”,  
cantoneiras  em perfil “L” e terças em perfil cartola. 

A Cobertura, será feita com telhas de aço zincada com 0,5mm de espessura. 

 
VII. ESQUADRIAS/VIDROS 

 As janelas e as portas frontais serão de substituídas por pré-fabricadas em vidro temperado 
incolor, espessura 10mm, já as portas internas serão de madeira, maciça (pesada ou superpesada), 
90x210cm, espessura de 3,5cm, ver detalhe de projeto. 

 
VIII. FORRO:  
 
             O forró será de PVC de boa qualidade, instalado numa área de 56,75m². 

 
 
IX. PINTURA:  

 
Todas as paredes serão lixadas e as que necessitar receberam massa corrida, e aplicação 

de uma demão de selador acrílico e serão pintadas com tinta látex acrílica em duas demãos. 
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As calçadas também receberam pinturas em duas demão com tinta adequada. 

 
X. INSTALAÇÕES ELETRICAS 

 Será feita substituição em toda parte elétrica. 

           A entrada terá padrão bifásico com Cabo 16 mm e 5m de altura, será instalado um Quadro 
de distribuição de energia de embutir, para 06 disjuntor geral bipolar e será utilizado condutores 
de cabo sólido anti-chama, com isolação dupla para 1000v na bitola de 10 mm². 

  As caixas 4x2 serão de eletrodutos de mangueira de polietileno; a enfiação com condutores 
de fio sólido ou cabo com isolação para 750 V, nas bitolas 2,5 mm² para o circuito de iluminação e 
tomadas gerais, fio 2,5mm² para as tomadas de Ar Condicionado. Os disjuntores estão 
dimensionados conforme modelo padrão da Norma DIN. As tomadas e interruptores serão de 
embutir com placa 4x2. 

Os materiais a serem empregados devem ser de boa qualidade e de PVC, sendo que o 
quadro de distribuição deverá ser aterrado. Só serão empregados matérias rigorosamente 
adequados à finalidade em vista e que satisfaçam às normas que lhe sejam aplicáveis. 

XI. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:  

Toda a execução da acessibilidade deverá ser de acordo com a norma NBR-9050 . 

 

XII. REVISÃO GERAL, LIMPEZA DA OBRA:  

Deverá ser removido os depósitos de água, tapumes, cercas, bem como entulhos e resíduos 
que ainda existirem.  
              Todas as instalações serão revisadas e testadas devendo apresentar-se em perfeito 
funcionamento na entrega.  

XIII-LIMPEZA FINAL 

Toda obra deverá ser entregue completamente limpa, sem quaisquer materiais e resíduos. 
             Na limpeza serão utilizados produtos adequados conforme especificações do fabricante, 
sendo inaceitável defeitos provocados pela limpeza inadequada. 
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ROBERTO MOREIRA 
ENGENHEIRO CIVIL 
CREA MT  035490 
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