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                                   MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1.0 – DADOS CADASTRAIS: 

Razão Social: Prefeitura Municipal de Abdon Batista – Santa Catarina 

Nome Fantasia: Reforma Auditório – Centro Municipal de Ensino Luiz Zanchett 

Endereço da Obra: Avenida 26 de Abril – Centro – Abdon Batista – Santa Catarina 

 

 

 

2. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DE SERVIÇOS, MATERIAIS E ACABAMENTOS: 

 

2.1  OBJETIVO: 

 

 O presente memorial tem por objetivo, especificar as características e os materiais das 

obras de reforma do auditório do Centro Municipal de Ensino Luiz Zanchett, localizado na 

Avenida 26 de Abril, Centro, na cidade de Abdon Batista, estado de Santa Catarina. 

 Trata-se da reforma do auditório, em que será colocado revestimento cerâmico e rodapé, 

impermeabilização da superfície com tinta asfáltica, preenchimento com terra entre o palco e o 

primeiro degrau, execução de contrapiso e regularização da superfície. 

 

2.2  DAS APROVAÇÕES E PROJETOS: 

 

 Os serviços serão executados em estrita e total observância as indicações 

constantes dos projetos fornecidos pela contratante e referido neste memorial descritivo.  

 

2.3.  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: 

 

 

 Será feito o preenchimento com terra, entre o palco e o primeiro degrau do 

auditório. Após o preenchimento será feito a compactação em camadas da terra, 

conforme especificação em projeto. 

 Os trabalhos de aterro serão executados com materiais escolhidos, em camadas 
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sucessivas de 10cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a 

serem evitadas posteriores fendas trincas e desníveis, por recalque das camadas 

aterradas. 

 

 2.4  DAS IMPERMEABILIZAÇÕES: 

 

 Antes da execução do revestimento cerâmico, será feito a impermeabilização da 

superfície com tinta asfáltica impermeável, tipo “Neutrol” em 2 demãos. 

 

 

2.5  DAS PAVIMENTAÇÕES: 

 

 Os materiais para aplicações nos pisos deverão ser resistentes à lavagem e ao uso de 

desinfetante, estes materiais devem tornar as superfícies monolíticas, com o menor número 

possível de rachaduras ou frestas, mesmo após o uso e limpeza frequente. A espessura dos pisos 

de concreto não deverão ser inferior a 3,0cm. Sobre o piso de concreto ser aplicada argamassa 

de cimento e areia, com espessura de 2,0cm, desempenhada com desempenadeira de madeira, 

para regularização da superfície. O contrapiso, perfeitamente nivelado, deverá ter a superfície 

capaz de receber a pavimentação em piso cerâmico (antiderrapante), a ser aplicado de acordo 

com as indicações do fabricante. 

  

2.6  DOS RODAPÉS: 

 

 

        Os rodapés devem ser executados de tal forma que a junção entre o rodapé e o piso 

permita a completa limpeza do canto formado. Deverá ser de material cerâmico, o mesmo 

utilizado no revestimento dos pisos, recuado, sendo que a união entre o rodapé e a parede deverá 

ser feita de modo que os dois estejam alinhados, evitando o ressalto do rodapé que permite o 

acumulo de pó e de difícil limpeza.  

 

2.7  DA LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO DA OBRA: 

 

 A obra deverá ser entregue completamente limpa interna e externamente. Deverão 

remover-se todos os detritos e salpicos de argamassa endurecida de piso, vidros, entre outros, de 

modo a não danificar outras partes da obra. Será precedida cuidadosa verificação por parte da 
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fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações. 

 

2.8 TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA: 

 

 Dar-se-á obra como concluída, quando a fiscalização, por intermédio de vistorias 

técnicas, observarem que o funcionamento da obra está dentro das prescrições constante do 

presente memorial e dentro das normas técnicas de execução de serviços desta natureza.  

 

3  DAS RESPONSABILIDADES: 

 

 

 Sendo o que tínhamos para o momento e acreditando estar de acordo com as normas e 

especificações necessárias, abaixo assinamos. 

 

 

4  RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 

 

 

 O Projeto deve ter sua Responsabilidade Técnica anotada perante o CREA-SC, 

conforme ART da Profissional, Engenheira Civil, Eliza Bulla, Funcionária Pública da Prefeitura 

Municipal de Abdon Batista - Santa Catarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    _______________________ 

Eliza Bulla 

Engenheira Civil 

CREA/SC 119.586-0 


