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1 - GENERALIDADES 

 

1.1 - Condições Gerais 

 

1.1.1- A obra será executada integral e rigorosamente em obediência às normas e especificações 

contidas neste Memorial, bem como ao proje

dimensões, e ainda os detalhes técnicos e arquitetônicos, em geral.

 

1.1.2 - Deverão ser empregados na obra materiais de primeira qualidade e, quando citado neste 

Memorial, de procedência ligada às marcas co

"similar" um mesmo material de outra marca comercial que apresente 

mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

 

1.1.3 - A mão-de-obra será competente e cap

acabamento esperado. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

RESPONSÁVEL OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT 

ENDEREÇO DA OBRA: RUA GUAICURUS, ESQUINA COM RUA JACIRA, BAIRRO CENTRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT 

OBRA: REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL 

A obra será executada integral e rigorosamente em obediência às normas e especificações 

contidas neste Memorial, bem como ao projeto completo apresentado, quanto à distribuição e 

dimensões, e ainda os detalhes técnicos e arquitetônicos, em geral. 

Deverão ser empregados na obra materiais de primeira qualidade e, quando citado neste 

Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo

"similar" um mesmo material de outra marca comercial que apresente - a critério da Fiscalização 

mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc. 

obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de 

 

ENDEREÇO DA OBRA: RUA GUAICURUS, ESQUINA COM RUA JACIRA, BAIRRO CENTRO-JACIARA/MT 

A obra será executada integral e rigorosamente em obediência às normas e especificações 

to completo apresentado, quanto à distribuição e 

Deverão ser empregados na obra materiais de primeira qualidade e, quando citado neste 

merciais aqui apontadas, entendendo-se como material 

a critério da Fiscalização - as 

az de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de 



1.1.4 - O número de operários, encarregados, almoxarifes, apontadores, mestres e outros funcionários 

deverão ser compatíveis com o ritmo de progresso das obras, expresso através

 

1.1.5 - As obras serão executadas de acordo com a boa técnica, as Normas Brasileiras da A.B.N.T., as 

posturas federais, estaduais, municipais e condições locais.

 

1.2 - Modificações no projeto

Não serão toleradas modificações nos 

materiais sem a autorização, por escrito, dos respectivos autores.

 

1.3 - Análise do Projeto e Responsabilidades

Será fornecido projeto completo à Construtora, a quem caberá a total responsabilida

estabilidade, segurança da construção, acerto e esmero na execução de todos os detalhes, tanto 

arquitetônicos como estruturais, de instalações e equipamentos, bem como, funcionamento, pelo que 

deverá, obrigatoriamente, examinar, profunda e cuidados

apontando, por escrito, com a devida antecedência, bem antes da aquisição de materiais e 

equipamentos ou do início de trabalhos gerais, ou mesmo parciais, as partes não suficientemente claras, 

em discordância ou imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, deverá ser cercada de toda segurança e garantia.

 

1.4 - Obrigações da Construtora em relação a firmas especializadas

 

A Construtora se obriga a executar todos os serviços considerados necessários à complemen

serviços e de instalações especializadas, a cargo de terceiros (instalações elétricas e hidráulicas em geral, 

ar condicionado, instalações mecânicas e especiais, etc).

Para esse fim, a Construtora fornecerá andaimes, argamassa e serventia, bem com

rasgos, chumbamentos, fechamentos, lastros e bases necessários às instalações especializadas acima 

referidas. 

 

 

O número de operários, encarregados, almoxarifes, apontadores, mestres e outros funcionários 

deverão ser compatíveis com o ritmo de progresso das obras, expresso através

As obras serão executadas de acordo com a boa técnica, as Normas Brasileiras da A.B.N.T., as 

posturas federais, estaduais, municipais e condições locais. 

Modificações no projeto 

Não serão toleradas modificações nos projetos, nos Memoriais Descritivos e nas especificações de 

materiais sem a autorização, por escrito, dos respectivos autores. 

Análise do Projeto e Responsabilidades 

Será fornecido projeto completo à Construtora, a quem caberá a total responsabilida

estabilidade, segurança da construção, acerto e esmero na execução de todos os detalhes, tanto 

arquitetônicos como estruturais, de instalações e equipamentos, bem como, funcionamento, pelo que 

deverá, obrigatoriamente, examinar, profunda e cuidadosamente, todas as peças gráficas e escritas, 

apontando, por escrito, com a devida antecedência, bem antes da aquisição de materiais e 

equipamentos ou do início de trabalhos gerais, ou mesmo parciais, as partes não suficientemente claras, 

imprecisas. 

Qualquer obra, de qualquer natureza, deverá ser cercada de toda segurança e garantia.

Obrigações da Construtora em relação a firmas especializadas 

A Construtora se obriga a executar todos os serviços considerados necessários à complemen

serviços e de instalações especializadas, a cargo de terceiros (instalações elétricas e hidráulicas em geral, 

ar condicionado, instalações mecânicas e especiais, etc). 

Para esse fim, a Construtora fornecerá andaimes, argamassa e serventia, bem com

rasgos, chumbamentos, fechamentos, lastros e bases necessários às instalações especializadas acima 

 

O número de operários, encarregados, almoxarifes, apontadores, mestres e outros funcionários 

deverão ser compatíveis com o ritmo de progresso das obras, expresso através de cronograma físico. 

As obras serão executadas de acordo com a boa técnica, as Normas Brasileiras da A.B.N.T., as 

projetos, nos Memoriais Descritivos e nas especificações de 

Será fornecido projeto completo à Construtora, a quem caberá a total responsabilidade pela 

estabilidade, segurança da construção, acerto e esmero na execução de todos os detalhes, tanto 

arquitetônicos como estruturais, de instalações e equipamentos, bem como, funcionamento, pelo que 

amente, todas as peças gráficas e escritas, 

apontando, por escrito, com a devida antecedência, bem antes da aquisição de materiais e 

equipamentos ou do início de trabalhos gerais, ou mesmo parciais, as partes não suficientemente claras, 

Qualquer obra, de qualquer natureza, deverá ser cercada de toda segurança e garantia. 

A Construtora se obriga a executar todos os serviços considerados necessários à complementação de 

serviços e de instalações especializadas, a cargo de terceiros (instalações elétricas e hidráulicas em geral, 

Para esse fim, a Construtora fornecerá andaimes, argamassa e serventia, bem como se encarregará de 

rasgos, chumbamentos, fechamentos, lastros e bases necessários às instalações especializadas acima 



2.0 – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA:

 

2.1 - Instalações provisórias de obra

Correrão por conta exclusiva da Construtora todas as despesas com as instalações provisórias da obra, 

tais como:  

 

2.1.1 – Placa da obra com 2,0x4.0m, Andaimes, passarelas e torres para guincho (se necessário).

 

2.1.2-Maquinaria, equipamentos e ferramentas

 

2.1.3 - Instalações de Barracão de Obras e derivações provisórias de água, luz e força.

 

2.1.4 - Instalações sanitárias e outras, para operários e demais funcionários, em concordância com as 

exigências oficiais. 

 

2.2 - Despesas Gerais e de Administração

Correrão igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem indiretamente sobre o 

custo das obras, como: 

 

2.2.1 - Administração local de obra (engenheiro encarregado, auxiliares, mestres e encarregados, 

apontadores e almoxarifes). 

 

2.2.2 - Vigias, serventes para arrumação e limpeza da obra, etc.

 

2.2.3 - Transportes internos e externos.

 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA: 

Instalações provisórias de obra 

Correrão por conta exclusiva da Construtora todas as despesas com as instalações provisórias da obra, 

Placa da obra com 2,0x4.0m, Andaimes, passarelas e torres para guincho (se necessário).

Maquinaria, equipamentos e ferramentas. 

Instalações de Barracão de Obras e derivações provisórias de água, luz e força.

Instalações sanitárias e outras, para operários e demais funcionários, em concordância com as 

Despesas Gerais e de Administração local da obra 

Correrão igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem indiretamente sobre o 

Administração local de obra (engenheiro encarregado, auxiliares, mestres e encarregados, 

 

Vigias, serventes para arrumação e limpeza da obra, etc. 

Transportes internos e externos. 

 

Correrão por conta exclusiva da Construtora todas as despesas com as instalações provisórias da obra, 

Placa da obra com 2,0x4.0m, Andaimes, passarelas e torres para guincho (se necessário). 

Instalações de Barracão de Obras e derivações provisórias de água, luz e força. 

Instalações sanitárias e outras, para operários e demais funcionários, em concordância com as 

Correrão igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem indiretamente sobre o 

Administração local de obra (engenheiro encarregado, auxiliares, mestres e encarregados, 



2.2.5 - Seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores, capacetes 

de segurança, luvas, etc. 

 

2.3 - Limpeza 

A Construtora procederá periodicamente à limpeza da obra, removendo o entulho resultante, tanto no 

interior da mesma, como no canteiro de serviço, inclusive capina.

 

3.0 – DEMOLIÇÕES E RETIRADA

 

3.1 – Todos os serviços de demolições e retiradas, a remoçã

deixando o ambiente de trabalho perfeitamente limpo.

 

 

4.0 - COBERTURA  

 

4.1 – O telhado deverá seguir projeto cobertura, a estrutura devera ser nova feita em madeira (vigotas, 

caibros, repões), as telhas em tel

de projeto. 

 

5.0 - ESQUADRIAS DE FERRO 

 

5.1 – O portão de entrada da amb

 

5.2 - O portão de entrada da ambulância interna será em chapa galvanizada plana 14    

 

 

 

Seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores, capacetes 

A Construtora procederá periodicamente à limpeza da obra, removendo o entulho resultante, tanto no 

interior da mesma, como no canteiro de serviço, inclusive capina. 

DEMOLIÇÕES E RETIRADA 

Todos os serviços de demolições e retiradas, a remoção dos entulhos ficarão a cargo da contratada 

deixando o ambiente de trabalho perfeitamente limpo. 

O telhado deverá seguir projeto cobertura, a estrutura devera ser nova feita em madeira (vigotas, 

caibros, repões), as telhas em telha de fibrocimento 6.0mm, fixada em parafuso, respeitando inclinação 

 

O portão de entrada da ambulância será em chapa nº 18 

de entrada da ambulância interna será em chapa galvanizada plana 14    

 

Seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores, capacetes 

A Construtora procederá periodicamente à limpeza da obra, removendo o entulho resultante, tanto no 

o dos entulhos ficarão a cargo da contratada 

O telhado deverá seguir projeto cobertura, a estrutura devera ser nova feita em madeira (vigotas, 

ha de fibrocimento 6.0mm, fixada em parafuso, respeitando inclinação 

de entrada da ambulância interna será em chapa galvanizada plana 14            GSG 



6.0 - REVESTIMENTOS  

 

6.1 – O revestimento das paredes dos banheiros, serão em 

Os azulejos serão assentados a seco, com Argamassa à base de cimento

recomendada, com produtos 

cor branca. 

 

6.2 – O chapisco será no traço 1:3 (CIMENTO E AREIA) espessura 0,5 cm.

 

6.3 – O revestimento será com argamassa (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) no traço 1:2: 8 espessura 2 

cm. 

 

7.0 - PISOS, PEITORIS E SOLEIRAS

 

7.1 -O piso dos banheiros será nivelado (regularizado), com argamassa em cimento e areia grossa, no 

traco 1:3. Após nivelamento assentar piso cerâmico 45x45

 

7.2 -O Contrapiso será mantido em todo prédio

 

7.3 -Revestimento de piso em granilite fundido no local formando quadros de 1,00 m2 de área (no 

máximo), com junta plástica colorida e faixa perimétrica (rodapé) de 10 cm na cor preta fazendo meia 

cana, aplicação de 2 demãos de resina acrílica. Em todo prédio com exceção dos banheiros.

 

8.0 - PINTURA 

 

8.1 - A pintura será executada no melhor nível de qualidade e cuidado, oferecendo acabamento 

perfeito. 

 

O revestimento das paredes dos banheiros, serão em azulejo na cor branca

Os azulejos serão assentados a seco, com Argamassa à base de cimento

recomendada, com produtos industrializados, sobre emboço sarrafeado. O rejuntamento será feito na 

O chapisco será no traço 1:3 (CIMENTO E AREIA) espessura 0,5 cm. 

O revestimento será com argamassa (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) no traço 1:2: 8 espessura 2 

PISOS, PEITORIS E SOLEIRAS 

O piso dos banheiros será nivelado (regularizado), com argamassa em cimento e areia grossa, no 

amento assentar piso cerâmico 45x45cm EPI V. 

O Contrapiso será mantido em todo prédio, exceto nos banheiros, o qual será refeito

Revestimento de piso em granilite fundido no local formando quadros de 1,00 m2 de área (no 

máximo), com junta plástica colorida e faixa perimétrica (rodapé) de 10 cm na cor preta fazendo meia 

de 2 demãos de resina acrílica. Em todo prédio com exceção dos banheiros.

A pintura será executada no melhor nível de qualidade e cuidado, oferecendo acabamento 

 

azulejo na cor branca até 2.10 m. 

Os azulejos serão assentados a seco, com Argamassa à base de cimento-cola, dentro da técnica 

industrializados, sobre emboço sarrafeado. O rejuntamento será feito na 

O revestimento será com argamassa (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) no traço 1:2: 8 espessura 2 

O piso dos banheiros será nivelado (regularizado), com argamassa em cimento e areia grossa, no 

exceto nos banheiros, o qual será refeito. 

Revestimento de piso em granilite fundido no local formando quadros de 1,00 m2 de área (no 

máximo), com junta plástica colorida e faixa perimétrica (rodapé) de 10 cm na cor preta fazendo meia 

de 2 demãos de resina acrílica. Em todo prédio com exceção dos banheiros. 

A pintura será executada no melhor nível de qualidade e cuidado, oferecendo acabamento 



8.2 – Será realizado o lixamento e aplicação de massa látex n

 

8.3 – Nas salas de cirurgia será realizada impermeabilização a base de resina epóxi.

 

8.4 – As portas metálicas serão pintadas com tinta esmalte fosco, duas demãos.

 

9.0 – VIDROS 

 

9.1 – Asjanelas de vidro temper

 

9.2 – As portas de vidro temperado 10 mm devem seguir a especificação do projeto arquitetônico.

 

9.3 – Nas áreas de piso granilite as soleiras das portas serão, também, de granilite.

 

10.0 - NSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 

10.1 – As bitolas dos cabos deverão seguir rigorosamente o projeto e planilha, os conduites deverão ser 

de 1º qualidade marca tigre ou similar, as tomadas e interruptores deverão ser locados conforme 

projetos. 

 

10.2 -O circuito de alimentação 

 

10.3 -As luminárias serão do tipo calha 2x40w, globo leitoso, arandelas e calhas 2x20w, locadas 

conforme projeto e quantificadas conforme planilha orçamentária.

 

 

Será realizado o lixamento e aplicação de massa látex nas paredes internas.

Nas salas de cirurgia será realizada impermeabilização a base de resina epóxi.

As portas metálicas serão pintadas com tinta esmalte fosco, duas demãos.

vidro temperado 8,0mm devem seguir a especificação do projeto arquitetônico.

As portas de vidro temperado 10 mm devem seguir a especificação do projeto arquitetônico.

Nas áreas de piso granilite as soleiras das portas serão, também, de granilite.

S ELÉTRICAS 

As bitolas dos cabos deverão seguir rigorosamente o projeto e planilha, os conduites deverão ser 

de 1º qualidade marca tigre ou similar, as tomadas e interruptores deverão ser locados conforme 

O circuito de alimentação deverá atender o quadro de distribuição com barramento.

As luminárias serão do tipo calha 2x40w, globo leitoso, arandelas e calhas 2x20w, locadas 

conforme projeto e quantificadas conforme planilha orçamentária. 

 

as paredes internas. 

Nas salas de cirurgia será realizada impermeabilização a base de resina epóxi. 

As portas metálicas serão pintadas com tinta esmalte fosco, duas demãos. 

projeto arquitetônico. 

As portas de vidro temperado 10 mm devem seguir a especificação do projeto arquitetônico. 

Nas áreas de piso granilite as soleiras das portas serão, também, de granilite. 

As bitolas dos cabos deverão seguir rigorosamente o projeto e planilha, os conduites deverão ser 

de 1º qualidade marca tigre ou similar, as tomadas e interruptores deverão ser locados conforme 

deverá atender o quadro de distribuição com barramento. 

As luminárias serão do tipo calha 2x40w, globo leitoso, arandelas e calhas 2x20w, locadas 



11.0 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

 

11.1 – Será feito reparos na rede hidro

conforme planilha orçamentária

 

12.0 - REPARO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS

 

12.1 – Toda a calçada externa será refeita e pintada com tinta apropriada.

13.2 – O pátio interno será de piso intertravados assentado sobre colchão de areia, com canteiros de 

grama esmeralda, conforme especificação do projeto arquitetônico e planilha orçamentár

 

12.3 – Será instalado, em ambos os lados, da rampa de aceso principal guarda

tubo de aço galvanizado. 

 

12.4 – A grade de proteção da fachada será substituída, por grade em tubo 2” espaçados a cada 15cm 

formando quadros de 2,0x1,80m.

 

13.0 – ACESSIBILIDADE  

 

13.1 – O piso Tátil será em direcional e de alerta será de concreto nas dimensões (40x40x2,50) cm

 

13.2 – A pintura no piso na vaga para portador de necessidades especiais será em tinta acrílica na cor 

azul e as faixas na cor amarela

 

13.3 – A placa de sinalização de vaga reservada

de aço galvanizado (50x70) cm.

 

 

SANITÁRIAS 

Será feito reparos na rede hidro-sanitaria, como troca de aparelhos e instalações com defeitos,

conforme planilha orçamentária e projeto arquitetônico. 

REPARO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS 

Toda a calçada externa será refeita e pintada com tinta apropriada. 

O pátio interno será de piso intertravados assentado sobre colchão de areia, com canteiros de 

grama esmeralda, conforme especificação do projeto arquitetônico e planilha orçamentár

Será instalado, em ambos os lados, da rampa de aceso principal guarda

A grade de proteção da fachada será substituída, por grade em tubo 2” espaçados a cada 15cm 

2,0x1,80m. 

O piso Tátil será em direcional e de alerta será de concreto nas dimensões (40x40x2,50) cm

A pintura no piso na vaga para portador de necessidades especiais será em tinta acrílica na cor 

na cor amarela.  

A placa de sinalização de vaga reservada para portador de necessidades especiais

de aço galvanizado (50x70) cm. 

 

, como troca de aparelhos e instalações com defeitos, 

O pátio interno será de piso intertravados assentado sobre colchão de areia, com canteiros de 

grama esmeralda, conforme especificação do projeto arquitetônico e planilha orçamentária. 

Será instalado, em ambos os lados, da rampa de aceso principal guarda-corpo com corrimão em 

A grade de proteção da fachada será substituída, por grade em tubo 2” espaçados a cada 15cm 

O piso Tátil será em direcional e de alerta será de concreto nas dimensões (40x40x2,50) cm. 

A pintura no piso na vaga para portador de necessidades especiais será em tinta acrílica na cor 

para portador de necessidades especiais será em chapa 



 

14.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

14.1 -A obra será entregue em perfeito estado de limpeza; deverão apresen

todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações de água, esgoto, luz e força e 

telefone e outras, ligadas de modo definitivo.

 

14.2 -Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela Cons

da obra: serão lavados ou limpos convenientemente os pisos de cerâmica, cimentado, plástico, borracha 

e outros, bem como os azulejos, aparelhos sanitários, aço inoxidável, vidros, ferragens e metais, 

devendo ser removidos cuidadosamente o

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza; deverão apresentar perfeito funcionamento 

todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações de água, esgoto, luz e força e 

telefone e outras, ligadas de modo definitivo. 

Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela Cons

da obra: serão lavados ou limpos convenientemente os pisos de cerâmica, cimentado, plástico, borracha 

e outros, bem como os azulejos, aparelhos sanitários, aço inoxidável, vidros, ferragens e metais, 

devendo ser removidos cuidadosamente os vestígios de manchas, tintas e argamassas.

_________________________________________

AMARILDO TICIANEL 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA 5530/D-MT 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

 

 

tar perfeito funcionamento 

todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações de água, esgoto, luz e força e 

Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela Construtora para fora 

da obra: serão lavados ou limpos convenientemente os pisos de cerâmica, cimentado, plástico, borracha 

e outros, bem como os azulejos, aparelhos sanitários, aço inoxidável, vidros, ferragens e metais, 

s vestígios de manchas, tintas e argamassas. 

_________________________________________ 


