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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 
CONCLUSÃO DA OBRA DA NOVA SEDE DA CAMARA 

MUNICIPAL DE BAMBUÍ 

 – 6ª ETAPA – 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAVIMENTO TÉRREO, PRIMEIRO 

PAVIMENTO E FACHADAS. 
 

 

 

CAMARA MUNICIPAL DE BAMBUÍ 

 

AVENIDA JOÃO PAULINELLI DE CARVALHO, 370 - AÇUDES - BAMBUÍ-MG. 

 

 

 
- PRÉ-INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO; 

- PORTAS COMPLETAS (EXCETO MARCOS) DOS BANHEIROS EM PRANCHETA SUCUPIRA; 

- EXECUÇÃO DE PISOS, RODAPÉS, REVESTIMENTOS, SOLEIRAS; 

- ESQUADRIAS EM BLINDEX PORTAS PAVIMENTO TÉRREO E PRIMEIRO ANDAR (FUMÊ 

JATEADO PRETO 10 MM ALUMÍNIO BRONZE). 

 

ATENÇÃO: OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS SE APLICAM A OBRA EM GERAL, EXCETO 

AO SALÃO E SANITÁRIOS DO ANDAR SUPERIOR. 

NOTA/EXCEÇÃO: A EXECUÇÃO DA PRÉ-INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR 

CONDICIONADO SE APLICA A TODA OBRA, INCLUSIVE AO SALÃO E SANITÁRIOS DO 

ANDAR SUPERIOR. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambuí, 13 de Maio de 2022. 
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Este memorial tem por objetivo nortear quesitos para a execução dos projetos 

acima citados, do pavimento térreo, primeiro pavimento e fachadas da nova sede da 

Câmara Municipal de Bambuí, além de fornecer subsídios relativos a quantidades, 

referências, especificações e formas de execução dos serviços. Porém, nenhuma 

informação aqui inserida substitui a devida visita técnica à obra antes da participação no 

processo. 

O edifício está situado na AVENIDA JOÃO PAULINELLI DE CARVALHO, 

370 - AÇUDES - BAMBUÍ-MG. 

O projeto arquitetônico nos informa uma área total de 587,1 m², sendo: 

- Área do Térreo: 272 m². 

- Área Primeiro Pavimento: 315,1 m². 

- Área de Projeção: 341,8 m². 

Os serviços descritos (Especificação do Objeto) e os quantitativos de cada 

serviço (Planilha Orçamentária) estão complementados no Anexo I do edital de 

licitação. O Cronograma Físico-Financeiro é descrito no Anexo XI. 

Qualquer dúvida ou divergência que possam ser observadas neste memorial que 

seja necessário à execução das obras, seja na aquisição de materiais ou na execução 

direta dos serviços, deverão ser esclarecidas previamente e diretamente com os autores 

dos projetos e fiscal da obra. 

 Entende-se que os projetos, as especificações e toda a documentação 

disponibilizada são suplementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se 

mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e 

válido. 

Os serviços deverão ser executados dentro das normas vigentes, obedecendo 

a desenhos e detalhes dos projetos fornecidos, bem como seguindo as presentes 

especificações contidas neste memorial. 

É essencial que os candidatos a participação do processo licitatório façam ao 

menos uma visita técnica para conhecimento do local, com o intuito de colher dados 

relativos às peculiaridades da obra, como por exemplo, conferência dos quantitativos de 

cada serviço (metros quadrados, metros lineares, centímetros, alterações de layout, 

prumos de paredes, transporte interno de materiais, logística, etc). Havendo qualquer 

divergência ou dúvida, consultar a autoridade responsável.  

 Os serviços que não atenderem à boa prática construtiva e que não forem 

aprovados pelo fiscal da obra, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da 

empresa ganhadora da licitação (executora do serviço). 

 Os materiais empregados na obra deverão atender às especificações do projeto e 

obedecer às especificações da ABNT. Quando comprovada impossibilidade de adquirir 

e empregar determinado material especificado deverá ser solicitado sua substituição, a 

juízo da fiscalização que analisará sua qualidade, resistência, aspecto e preço, utilizando 

critérios de similaridade entre os materiais. 

Os candidatos a participação do processo licitatório, ao apresentarem o 

orçamento para a execução dos serviços, concordam que: 

- As especificações constantes nos projetos prevalecem sobre o presente memorial, que 

prevalecem sobre os itens constantes em planilha quantitativa. Condição inválida 

somente se a mesma contrariar quesitos mais restritivos e a favor da segurança e 

qualidade. 

- Não há dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos. 
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- Tem conhecimento do local e das condições existentes para a realização dos serviços. 

- Realizaram um minucioso estudo, verificaram e compararam todos os projetos. 

Desta forma, os candidatos a participação do processo licitatório assumem, de 

modo total e intransferível, a responsabilidade pela resistência e estabilidade das partes 

a serem executadas e integridade das existentes. 

 É de caráter obrigatório a utilização de equipamentos de proteção 

individual/coletivo e uniformes durante a execução dos serviços além de atender a todos 

os critérios da NR 18. Tais equipamentos deverão ser fornecidos pelas empresas 

vencedoras dos processos licitatórios. 
A construtora deverá fazer a limpeza periódica da obra (manter a obra organizada) 

com a remoção de sobras entulhos, lixo. A mesma deverá entregar a obra limpa no final dos 

serviços (fazer a retirada do canteiro de obras e correto descarte dos RCC (Resíduos da 

Construção Civil)). 
A empresa vencedora deverá afixar uma placa de identificação na obra e emitir a 

devida ART de execução. 
 Atentar para as especificações do projeto com o intuito de atender as normas de 

acessibilidade. 

 As despesas com água e energia elétrica necessárias para a execução das obras 

serão por conta da Câmara Municipal de Bambuí. As despesas para ligações/ativações 

sejam de água, esgoto ou energia também serão por conta da Câmara Municipal de 

Bambuí. Todos os serviços necessários para a alteração/modificação do 

cavalete/hidrômetro e do padrão de entrada de energia conforme projeto, serão por 

conta da empresa vencedora da licitação. Deixar as instalações hidrossanitárias (água e 

esgoto) e elétricas prontas e disponíveis para a ligação das concessionárias (COPASA, 

PREFEITURA E CEMIG). 

A supervisão do fiscal do contratante de nenhum modo diminui ou altera a 

responsabilidade da contratada na prestação dos serviços a serem executados, ou seja, o 

serviço do fiscal visa verificar se o objeto em execução obedece às condições 

contratadas para liberação dos recursos, sem querer qualquer responsabilidade 

relacionada à execução da obra. 

A Câmara Municipal de Bambuí não se responsabilizará pelos 

materiais/ferramentas armazenados no canteiro de obras (roubos, desvios etc.) 

Os serviços serão prestados diretamente pela contratada, vedada a cessão, 

transferência ou subcontratação, total ou parcial. 

Será de inteira responsabilidade da contratada o cumprimento das normas 

regulamentares da "Segurança e Medicina do Trabalho" cabíveis, bem como, se for o 

caso, a obrigação de organizar "Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA";  

A contratada deverá apresentar Diário de Obras com especificação dos serviços 

realizados diariamente para recebimento de recursos (apresentar o diário de obras 

quando solicitar medição). 

A liberação dos recursos acontecerá somente com a aprovação do fiscal da obra, 

desde que os serviços tenham sido executados de forma satisfatória.  
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1) PRÉ-INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. 

 

 

A pré-instalação do sistema de ar condicionado deverá ser executada conforme o 

projeto apresentado. Qualquer dúvida ou sugestão poderá ser tratada diretamente 

com o fiscal da obra ou até mesmo com o engenheiro eletricista responsável pelo 

projeto. 

Atentar para ressalvas que possam ser aplicáveis pela ABNT NBR 16655-

1:2018 Instalação de sistemas residenciais de ar-condicionado – Split e compacto 

Parte 1: Projeto e instalação. 
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2) PORTAS COMPLETAS (EXCETO MARCOS) DOS BANHEIROS EM 

PRANCHETA SUCUPIRA. 

 

 

PORTAS DOS BANHEIROS EM PRANCHETA SUCUPIRA: 

 

QUANTIDADE: 6 

 

SENDO:  2 PORTAS DE 90X210 

                3 PORTAS DE 70X210 

                1 PORTA DE 80X210 

 

Os valores apresentados na planilha orçamentária se referem à execução 

COMPLETA das portas (assentamento, folha, dobradiças, fechadura e alizar). 

 As portas deverão apresentar excelente estado de funcionamento, não podendo 

existir nada e nenhum empecilho que dificulte ou atrapalhe o funcionamento normal das 

mesmas. 

 As portas de madeira deverão atender aos padrões de qualidade da ABNT NBR 

15.930/2018 – parte 2 – Portas de madeira para edificações – Requisitos, que estabelece 

alguns requisitos para portas de madeira sob as seguintes condições: 

ações higroscópicas, esforços mecânicos e ações de trafego, que definem a durabilidade 

do produto. 
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3) EXECUÇÃO DE PISOS, RODAPÉS, REVESTIMENTOS, SOLEIRAS. 

 

Seguir os projetos de pisos com as devidas especificações. 

 

- Quantidade Total de Pisos, Rodapés, Soleiras e Revestimentos de Porcelanato e 

Cerâmica: 488,57 m² 

- Quantidade Total de Pisos Intertravados de Concreto: 151,97 m² 

 

As quantidades por piso se encontram na planilha orçamentária. 

 

 
 

 
 

3.1) Soleiras:  

 

As pedras deverão ser planas, sem trincas ou deformações, ter textura uniforme e 

polida. A argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade. O traço deverá ser 

determinado em função das características dos materiais constituintes. 

A soleira deverá ser assentada preferencialmente junto a execução do piso, 

devendo-se penetrar 2 cm de cada lado na parede e estar nivelada e alinhada, tendo 

como referência o alinhamento das paredes. Sobre a camada de argamassa mista de 

cimento, cal hidratada e areia no traço 1:1:4, nivelada, com espessura inferior a 2,5 cm, 
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será lançado pó de cimento, que formará uma pasta sobre a qual a soleira deverá ficar 

completamente assentada.  

 

3.2) Pisos, Rodapés, Revestimentos: 

 

Os pisos laváveis deverão ter declividade mínima de 1%  nas direções dos ralos 

ou portas externas, com alinhamento superior dos rodapés em nível; 

A superfície do piso acabado deverá ser plana, sem ressaltos ou desníveis entre 

as peças, e sem vazios na argamassa de assentamento; 

Proibida qualquer circulação sobre os pisos colocados, durante as primeiras 48 

horas. 

Eliminar os resíduos soltos antes do lançamento de qualquer argamassa colante. 

Observar o grau de umidade, que deverá estar adequado para receber o revestimento. A 

argamassa colante deverá ser aplicada respeitando as especificações dos fabricantes, 

principalmente quanto ao local de aplicação externo ou interno e quanto à espessura; 

O assentamento do porcelanato só deve ocorrer após um mínimo de cura da base 

de 7 dias sobre o contrapiso; Utilizar argamassa colante que deve ser aplicada com 

desempenadeira dentada, conforme orientação do fabricante de argamassa. Deverá ser 

usada a técnica da Colagem Dupla, a qual consiste em espalhar argamassa também no 

verso de peça. Juntas 2 mm. 

 

3.3) Rejuntamento: 

 

Poderá ser feito 72 horas após o assentamento do piso. Para aplicação e limpeza 

do rejunte, seguir as recomendações do fabricante da argamassa de rejunte. 

 

3.4) Assentamento: 

 

As superfícies a revestir devem estar niveladas e limpas de toda poeira, cal, 

argila ou outros detritos. O piso só deverá ser considerado pronto para ser revestido 

quando estiver plano, firme, estável e limpo. Posicionar o revestimento  deixando juntas 

com o auxílio de espaçadores plásticos; 

- Verificar a limpeza, nível e prumo dos pisos e/ ou paredes; 

- Verificar se os requadros das portas e janelas estão executados conforme projeto 

arquitetônico; 

- Verificar se todos os pontos elétricos, hidráulicos e outros que sejam necessários estão 

executados conforme projetos; 

- Verificar o alinhamento das peças e espessura das juntas.  

- Verificar se a peça está totalmente aderida na argamassa, verificando se não tem o som 

de “oco”; 

- Verificar a planicidade do revestimento, passando a mão ou desempenadeira nas peças 

assentadas, não devendo estar sobressalentes umas às outras; 

- No final do serviço o ambiente deve estar limpo e as peças sem mancha de argamassa 

de assentamento e rejuntamento. 

 ATENÇÃO: UTILIZAR ARGAMASSA AC-III – MARCA SUPERIOR – 

CAMADA DUPLA. 
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3.5) Piso em Bloco Intertravado de Concreto: 

 

A pavimentação do acesso ao estacionamento e dos corredores laterais da obra 

será em blocos de concreto pré-moldados intertravados com espessura de 6 cm, na cor 

cinza cimento, assentado conforme indicado em detalhe arquitetônico. 

O sub-leito será drenado e bem apiloado de modo a constituir superfície firme e 

de resistência uniforme. A sub-base será formada por uma camada de areia com 5 a 7cm 

de espessura. As juntas dos blocos retangulares serão tomadas com pedrisco ou cimento 

e areia no traço 1:8. 
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4) ESQUADRIAS EM BLINDEX PORTAS PAVIMENTO TÉRREO E 

PRIMEIRO ANDAR (FUMÊ JATEADO PRETO 10 MM ALUMÍNIO BRONZE). 

 
 

AS ESQUADRIAS DEVERÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS DO PROJETO DE 

ACESSIBILIDADE. 

 ESQUADRIA EM BLINDEX FUMÊ JATEADO PRETO 10 MM. 

CANTONEIRAS ALUMÍNIO BRONZE. 

Para fins de recebimento a unidade é o m². 

Trata-se das portas instaladas e completas, incluindo todos os itens necessários. 

OBSERVAÇÃO: AS PORTAS ACIMA DE 210 CM DE ALTURA DEVERÃO 

SER FRACIONADAS POR TUBOS CONFORME NBR ESPECÍFICA. 

 

Portas Pavimento Térreo: Sala de apoio (90x210) - Pivotante 

                                      Área de serviço (90x210) - Pivotante 

                                      Garagem (90x210) – Porta de Correr 

                                      Cozinha (90x210) - Pivotante 

                                      Circulação (100x210) - Pivotante 

                                      Plenário (90x210) – Porta de Correr 

                                      Plenário (200x210) – Porta de Correr 

                                      Plenário (195x400) – Porta de Correr 

                                      Entrada Principal (600x340) – Porta de Correr 6 folhas 

                                      Sala de reuniões rápidas (120x210) - Pivotante 

 

 

 

 

 Portas Primeiro Andar:    Secretaria (90x210) - Pivotante                                 

                                      Sala de Reuniões (90x210) - Pivotante 

                                      Sala da Presidência (100x210) - Pivotante 

                                      Salão de Recepções (190x340) – Porta de Correr 

                                      Circulação (170x210) – Porta de Correr 

 

Área TOTAL: 62,38 m² 

 

 

O vão que receberá o envidraçamento deverá estar nivelado e aprumado e deverá 

ser medido antes do corte do vidro. A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo 

que não sofra tensão suscetível de quebra e deverá ter folgas nas bordas de acordo com 

o uso da chapa, cujas distâncias deverão obedecer às condições fixadas por norma 

específica. NBR 11706 - Vidros na Construção Civil – Projeto, execução e Aplicações; 

ABNT NBR 14651:2001 Fechaduras para portas de vidro – Requisitos; 

 

ATENÇÃO: Diferentemente dos projetos apresentados, as esquadrias não serão 

mais esquadrias de alumínio. Utilizaremos blindex com cantoneiras alumínio na cor 

bronze. 


