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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA -RS 

OBRA: MUROS E ACESSOS PARA CEMITÉRIO 

CIDADE: CONSTANTINA-RS 

 

 APRESENTAÇÃO 

A presente obra está localizada na Rua Bento Rodrigues de Almeida, bairro Centro, 

CONSTANTINA – RS. Se trata da execução de muros e acessos no cemitério Municipal. 

 As despesas legais, tais como: CREA, INSS, impostos, seguros e outros referentes à 

construção/execução estarão à encargo da empresa vencedora do processo licitatório. 

 

1 SERVIÇOS INICIAIS E DE ENGENHARIA 

 

 -Locação da obra: A locação da obra será feita a partir de cotas estabelecidas no projeto. O 

quadro de obra será realizado com guias. As guias deverão estar no esquadro e perfeitamente 

niveladas. O quadro da obra será afastado 1,5m da área de intervenção deverão ser locadas a 

partir de suas faces externas, tendo como referência o vértice do quadro, assim como as paredes 

internas locadas pelos eixos respectivos.  

 

- Fiscalização e acompanhamento da obra 

 A Empresa executora deverá manter profissional Mestre de obra com permanência em 

tempo integral no canteiro de obra, também dispor de Engenheiro Civil ou Arquiteto, Responsável 

Técnico pela execução da obra, em permanente acompanhamento da mesma. 

 
MURO  

Serão executados os seguintes serviços: 

Muro de fechamento. 

ACESSOS 

Serão executados os seguintes serviços: 

Acessos em piso de concreto. 

 

- Generalidades: 

Qualidade dos materiais de construção e dos serviços: Todos os serviços aqui 

especificados deverão ser executados conforme a boa técnica e por profissionais especificados. 
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Os materiais de construção a serem empregados deverão satisfazer as condições de 1ª qualidade 

e de 1º uso, não sendo admissíveis materiais de qualidade inferior que apresentarem defeitos de 

qualquer natureza, (medidas, empenamentos, etc.). 

Todos aqueles aqui especificados poderão ser substituídos desde que os empregados, 

após exame e aceite por escrito da Prefeitura Municipal de Constantina, através do Departamento 

Técnico de Engenharia com o ciente do Prefeito Municipal. Não serão consideradas propostas 

verbais para a adoção de materiais diferentes dos especificados. 

 

- Projeto: 

A obra será executada em obediência aos projetos apresentados que definirão nos seus 

aspectos de arquitetura e instalações. Modificações que possa haver no decorrer da construção 

serão acertadas e discutidas previamente entre as partes interessadas. A locação da construção, 

dimensões, afastamentos, detalhes construtivos e arquitetônicos deverão estar de acordo com o 

projeto. 

 

- Condições da entrega da obra: 

A obra será considerada concluída após o término de todos os serviços e quando a obra 

apresentar condições de funcionamento, habitabilidade e segurança.  

 

- Serviços iniciais/Demolições: 

 Para se dar início aos trabalhos da obra serão necessárias a retirada de 15,13m de muro 

existente frontal, conforme definido no projeto. Deverá ter o responsável pela execução presente e 

em qualquer sinal de comprometimento da estrutura deverá ser comunicado a Prefeitura 

Municipal. 

 
- Locação da Obra: 

A obra será locada com todo rigor, os esquadros serão conferidos a trena, conforme 

medidas da planta baixa. Os níveis dos pisos deverão estar de acordo com os indicados em 

planta. 

- Piso 

O Piso dos acessos, deve ser executado um lastro de brita (número 2) de 3 cm sob solo 

compactado, então deve ser colocado uma lona e sobre está camada de brita, em seguida deve 

ser feito o lançamento do concreto, sendo o espalhamento executado de forma uniforme e em 

quantidade tal que, após o adensamento, sobre pouco material para ser removido com a régua. 
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 O piso acesso até o começo do piso em concreto será executado em brita n° 2, na 

espessura de 5 cm. 

O concreto deve ter fck de 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), na 

espessura de 6cm, preparo mecânico com betoneira, buscando obter uma melhor resistência 

deverá ser feito o processo de cura normal do concreto, com malha de 4,2mm, mantendo o piso 

constantemente umedecido pelos primeiros 7 dias e com uma hidratação diária pelos primeiros 28 

dias. 

 
- Fundações e supraestrutura: 

As fundações serão diretas das seguintes formas: 

Sapata isolada: em concreto armado com Fck 30 Mpa, com dimensões de 80x80x40cm, e 

barras de ferro com 10mm a cada 15cm. O profissional deve seguir o memorial estrutural 

apresentando, indicando ferragens a serem usadas e dimensões. Serão executados pilares de 

concreto armado com FCk 20Mpa, com dimensões de 15x20x2,60cm, conforme projeto anexo, 

seguindo projeto estrutural existente em anexo.e ferragem de 10mm a cada 12cm. 

As vigas de amarração em concreto armado FCk 20Mpa, nas dimensões de 15x30cm, com 

ferragem de 10mm a cada 12cm, especificações em projeto anexo. 

- Muro: 

O muro será com tijolos maciços 1 e ½ de vez, até o nível do terreno e restante em tijolo 

furado, com fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas horizontais contínuas e verticais 

descontínuas de espessura 1,5cm. Os tijolos serão previamente molhados e assentes com 

argamassa na proporção de uma lata de cimento, duas latas de cal e oito latas de areia 1:2:8.  

As paredes do muro antes de receber o revestimento, deverão ser convenientemente 

molhadas para receber as seguintes camadas: 

Chapisco: todas as paredes deverão ser chapiscadas com argamassa de uma lata de 

cimento e quatro de areia grossa (1:4). 

Emboco paulista: após o chapisco todas as paredes receberão o emboço com argamassa 

de cimento, cal e areia no traço1:2:8, com espessura de 25 mm, nos dois lados. 

- Impermeabilização: 

Na face de contato com a terra, deverá ser executada impermeabilização do muro com 2 

demãos de emulsão asfáltica. 

- Pintura: 

As superfícies a receber pinturas devem se apresentar firmes, curadas, sem partículas 

soltas, completamente secas, isentas de graxa, óleo, poeira e mofo. 
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Todas as superfícies de alvenaria a serem pintadas serão lixadas e devem receber antes 

das tintas de acabamento, uma demão de fundo preparador de superfície apropriado as 

características da pintura recomendada. 

As paredes de alvenaria receberão pintura em acrílico semibrilho de alta durabilidade, 

enquanto que as esquadrias em madeira receberão pintura em esmalte sintético alto brilho, com 

prévia aplicação do fundo. 

 

OBS: Qualquer dúvida ou alteração na obra deverá ser previamente comunicado o setor de 

Engenharia do Município. 

 

 

Constantina, abril de 2022. 

 

______________________________________ 

Micheli Delatorre 

Engenheira Civil 

CREA: SC/81290-3 


