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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO MUNÍCIPIO 

O município de Palminópolis Estado de Goiás, situado a 120 km da cidade 

de Goiânia – GO, e a 321 km do Distrito Federal, com uma população estimada de 

2017, em aproximadamente 3.667 (três mil seiscentos e sessenta e sete) habitantes, 

com uma economia voltada para Agropecuária e Agricultura, destacando-se na 

produção de Leite de aproximadamente 150.000 (cento e cinquenta mil) Litros/dia. 

1.2 CONTEÚDO 

Este volume refere-se ao Memorial Descritivo a ser seguido na execução das 

obras estabelecidas no Projeto de Reforma da Câmara Municipal de Palminópolis. 

1.3 OBJETIVO DESTE TRABALHO 

A Cúpula Engenharia vem por meio deste fornecer fonte de informações 

técnicas que orientem a execução de forma criteriosa, exata e em respeito às 

normas vigentes. Estabelecer parâmetros técnicos e de qualidade para orientação 

em conjunto com os projetos, de modo a garantir a total e fiel conclusão do objeto. 

1.4 ESCOPO 

A obra trata-se da implantação da Reforma da Câmara Municipal, 

contemplando os seguintes serviços: 

• Substituição das esquadrias das salas da administração; 

• Instalação da caixa d’água e execução de tanque séptico; 

• Substituição do revestimento interno; 

• Execução de piso podotátil na calçada externa; 
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• Reparo no portão eletrônico basculante 

Todos os detalhes, como áreas e dimensões estão apresentados em projetos 

específicos. 

Todos serviços supracitados deverão estar de acordo com as recomendações 

e prescrições contidas na NR 18 – CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE 

NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. 

1.5 DENIFIÇÕES 

No presente caderno, entende-se por: 

• CONTRATANTE: Câmara Municipal de Palminópolis. 

• CONSTRUTOR ou EMPREITEIRA: A firma que assinar contrato 

para execução das obras, por ter sido ganhadora do processo licitatório. 

• CONTRATO: O documento/acordo para execução das obras. Incluem 

os documentos de concorrência, desenhos, especificações, memoriais 

de cálculo, todos os documentos de projeto, a proposta, os 

compromissos contratuais e todos os restantes adendos e modificações. 

• PROJETISTA OU CONSULTOR: Cúpula Engenharia. 

• PROJETO: Desenhos de execução, memoriais, especificações e 

outras instruções escritas, normas técnicas, fornecidas pela Cúpula 

Engenharia. 

• FISCALIZAÇÃO: A equipe multidisciplinar própria ou empresa 

designada pela CONTRATANTE para examinar, verificar, controlar, 

fiscalizar e promover a coordenação executiva das obras nos termos 

do Contrato, bem como seu gerenciamento. 
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• LOCAL DAS OBRAS: A área a ser ocupada/beneficiada pelo Projeto, 

todas as áreas adjacentes e ainda outras ocupadas pelo 

CONSTRUTOR durante a execução das obras. 

1.6 CONDIÇÕES GERAIS 

Estas especificações fixam as qualidades mínimas aplicáveis e exigíveis pela 

Fiscalização dos serviços necessários para a completa execução das obras em 

questão, conforme descritas em projeto. 

A execução dos serviços obedecerá às presentes especificações e seus anexos, 

aos Projetos e demais detalhes técnicos e instruções eventualmente fornecidas pela 

Fiscalização e ou o projetista no curso das obras. 

As normas, especificações e métodos aprovados, recomendados ou em fase 

de projeto da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e relacionadas 

direta ou indiretamente com a obra, fazem parte integrante do presente documento. 

Para todos os efeitos, subentende-se que a EMPREITEIRA está 

suficientemente familiarizada com os métodos e normas de execução envolvidas. 

As Normas, o Projeto e estas Especificações complementam-se e não devem 

ser utilizados independentemente, pois a fiel obediência a cada um é indispensável 

ao êxito da execução dos serviços. 

Na falta de Normas Brasileiras para assuntos específicos serão adotadas 

normas, regulamentos e padrões técnicos de outras organizações nacionais e/ou 

estrangeiras de aceitação universal, a critério da Fiscalização e após aprovação da 

CONTRATANTE. 
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Em caso de divergências nas interpretações prevalecem o contrato, as 

orientações da Fiscalização, as Normas Brasileiras e o Projeto Executivo, incluídas 

estas especificações, nesta ordem. 

Devem ser observadas ainda todas as recomendações contidas nos 

regulamentos ambientais, bem como as diretrizes de proteção ao Meio Ambiente 

emanadas das autoridades competentes. 

Para fins de orçamento foi adotada a referência de serviço do sistema SINAPI 

DESONERADO – BASE DE PREÇO 06/2022. 

Com relação a produção, gerenciamento, armazenamento e destinação final 

de resíduos oriundos das atividades de execução das obras, consumo de materiais 

de construção, alimentação de colaboradores, insumos de manutenção de 

equipamentos e quaisquer outra atividade relacionada ao cumprimento do objeto, 

a prefeitura, através de seu departamento  de meio ambiente, terá participação ativa 

e autoridade de intervenção a qualquer tempo e hora, no sentido de garantir o 

cumprimento das legislações cabíveis e vigentes, poder para orientar, autuar, 

notificar, interditar, sempre que entender necessário e aplicável, sem prejuízo de 

outras responsabilidades contratuais da contratada. 

As especificações apresentadas a seguir, descrevem a forma de execução dos 

serviços contemplados na planilha orçamentária e indicam outras legislações de 

instituições superiores hierarquicamente que também devem ser atendidas em caso 

de omissão da presente peça. 

Todos os serviços deverão ser executados por meio da utilização obrigatória 

de EPIs. 
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2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS  

SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS E PORTAS 

Remoção cuidadosa de portas e janelas existentes, conforme o projeto de 

reforma. 

Inicialmente, as portas e/ou janelas deverão ser soltas das dobradiças, caso 

possuem. Em seguida, retirar os batentes ou aduelas, desparafusando-os quando 

tarugados, ou utilizando-se ponteiros quando forem chumbados nas laterais do vão. 

As janelas serão assentadas sobre peitoril em granito ou mármore, largura de 

15 cm e espessura de 2,0cm. Deverão ser assentados com argamassa traço 1:6, com 

aditivo. 

Todas as janelas e portas terão reforços constituídos por vergas e/ou contra 

vergas moldadas in loco com a utilização de blocos canaleta. 

JANELAS 

As esquadrias novas serão do tipo correr chapa/vidro. 

PORTAS DE VIDRO 

As portas novas serão de vidro temperado e jateado, pivotante. Fechaduras e 

dobradiças em aço, maçanetas tipo alavanca. 

 

 



  

 6 
 

2.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Os projetos foram desenvolvidos em consonância com o projeto de 

arquitetura fornecido e de acordo com as normas vigentes da ABNT, a seguir 

enumeradas:  

• NBR 5626 – Instalações Prediais de Água Fria;  

• NBR 8160 – Instalações Prediais de Esgotos Sanitários. 

INSTALAÇÃO DA CAIXA D’ ÁGUA 

• As tubulações e conexões deverão ser de mesma marca, em PVC 

rígido soldável, de fabricação TIGRE ou SIMILAR.  

SISTEMA FINAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

• Os esgotos sanitários serão coletados através dos ramais de descarga 

e de esgoto até as caixas de inspeção indicados em projeto e deverão 

ser conduzidos até o tanque séptico que será construído de forma 

circular e em concreto pré-moldado.  

2.3 PISOS E PAVIMENTOS 

As substituições das pavimentações só poderão ser executadas após a 

demolição do revestimento cerâmico interno já existente. 

REGULARIZAÇÃO 

Antes do assentamento do piso cerâmico deverá ser executado regularização 

e=2,0cm e traço 1:4. 
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Deverá ser executado regularização em todas os ambientes que haverá 

demolição de piso cerâmico. Os locais estão indicados na planta de reforma. 

PISO EM CERÂMICO 

Os ambientes internos da edificação deverão receber revestimento em 

porcelanato tipo esmaltado com dimensões 60x60cm, assentados com argamassa 

colante tipo AC III. O rejunte cimentício deverá ser compatível com a cor do 

porcelanato adotada.  

Nas áreas molhadas o piso cerâmico deverá ter características antiderrapante. 

Os rodapés deverão ser executados com o mesmo tipo e cor do porcelanato 

adotado para o piso. Deverão ter altura de 15cm. 

Na área externa deverá ser executado o piso podo tátil, assentado sobre 

argamassa e, posteriormente, receber uma pintura com tinta do tipo acrílica.  

Na área interna deverá ser executado o piso podo tátil, tipo adesivado sobre 

o piso convencional. 

Áreas destinadas à lavagem ou sujeitas a chuvas terão caimento necessário 

para o perfeito e rápido escoamento da água. A declividade não deverá ser inferior 

a 0,5%. 

2.4 REPARO NO PORTÃO ELETRÔNICO BASCULANTE 

O portão eletrônico basculante existente deverá passar por uma manutenção. 

Sendo assim, deverá ser substituído o motor e as fiações que o compõe, para um 

melhor funcionamento deste e reenquadramento de sua esquadria. 
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2.5 LIMPEZA GERAL 

Todo material resultante de entulho produzido na execução será 

reaproveitado ao máximo na obra. 

Todo o entulho que não for aproveitado deverá ser depositado em caçamba 

estacionário e posteriormente ser transportado e depositado em local apropriado. 

A obra deve ser entregue completamente limpa e todos os equipamentos e 

instalações serão entregues limpos e em perfeito funcionamento. 

A limpeza Final da obra será executada pela EMPREITEIRA. 

 

 

Palminópolis, 09 de agosto de 2022. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. ANTÔNIO PARREIRA DE 
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