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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

OBRA: TÉRMINO DA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANHUMAS 
LOCAL: RUA FERNANDO CACHEFO Nº 781 
INTERESSADO: CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ANHUMAS 
MUNICÍPIO: ANHUMAS SP 
ÁREA A CONSTRUIR: 66,66 M² ART Nº 28027230221438710 
 

01 – SERVIÇOS PRELINARES:  

Será afixada em local visível a Placa de identificação da obra, com área de 4,0 

m². 

 

02 – REVESTIMENTO:  

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concretos internas, 

argamassa industrializada com preparo manual. 

O Reboco, massa para recebimento de pinturas, em argamassa industrializada, 

preparo mecânico, aplicado em equipamento de mistura e projeção de 1,5 m³/H 

de argamassa mm, com execução de talicas.  

No beiral da laje externa será executado moldura a vista em massa de cal areia 

e cimento. 

 

03 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA:  

Materiais destinados a instalação elétricas, conforme croqui elétrico do 

projeto.aplicando conduites em Pvc, cabos de cobres, disjuntores, tomadas, 

interruptor, caixas em Pvc, quadro de distribuição e lâmpadas conforme 

planilha orçamentária. 

 

04 – PISOS INTERNOS:  

O contrapiso será regularizado e compactado o solo e aplicado concreto traço 

1:4:8 (cimento, areia e brita) com 5 cm desempenado, com aditivo 
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impermeabilizante hidrofugante utilizado como prescrito pelo fabricante, sobre 

lastro de 3 cm de brita. 

Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente 

com tráfego médio, grupo de absorção bla, assentamento com argamassa 

colado industrializado. 

Rodapé em porcelanato esmaltado polido embutido para área interna e 

ambiente com tráfego médio, grupo de absorção bla, assentamento com 

argamassa colado industrializado. 

Rejuntamento de piso de placas cerâmicas com argamassa mista. 

 

05 – ESQUADRIAS:  

Serão instaladas portas de abrir de vidro temperado de 10,00 mm sob medida, 

conforme projeto arquitetônico. 

E as janelas de vidro temperado de 8,00 mm sob medida de correr conforme 

projeto. 

 

06 – PINTURA:  

Aplicação manual de massa Pva sobre as paredes internas, e sobre esta 

aplicação de látex acrílica, duas demãos. 

Na parte externa será aplicado fundo preparador e sobre este será aplicado 

duas demãos de tinta acrílica. 

 

 07– LIMPEZA DA OBRA:  

Será feita a limpeza total da obra. 
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OBSERVAÇÃO - A obra deverá atender a Norma Brasileira ABNT 9050 e o 

Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2.004 para acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência física.  

 
          
 

 Anhumas, 06 de março de 2.023. 
 
 
 
 
 
 

Florival C. da Silva Jr. 
Engª Civil CREA 0600798222 

 


