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1. APRESENTAÇÃO 

 

O memorial descritivo e especificações técnicas têm por objetivo descrever os materiais e 

serviços a serem executados. Todas as etapas da obra devem ser executadas dentro das Normas de 

Construção, seguir esta orientação, bem como o projeto arquitetônico, estrutural e demais projetos 

complementares fornecidos. 

 A fim de suprir às necessidades dos usuários, fixando as obrigações ao SERVIÇO SOCIAL DO 

COMÉRCIO - SESC/AR/PA, sempre representada pela FISCALIZAÇÃO, e da futura empresa executora 

da obra, conforme projeto desenvolvido pelo profissional contratado. Em caso de divergências, 

caberá ao SESC definir a execução. 

Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeitos em sua execução, serão 

demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do construtor. 

Todos os materiais e mão de obra empregados nesta obra, seguirão as disposições contidas 

nesta especificação. 

Todo o material proveniente da montagem de tapumes, barracos, etc., deverão ser 

desmanchados ao final da obra, visando o reaproveitamento e serem enviados pela firma vencedora. 

 
1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa técnica e por 

profissionais habilitados. 

Os materiais de construção que serão empregados deverão satisfazer as condições de    1º 

qualidade, não sendo admitidos materiais de qualidade inferior. 

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, desde que 

julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização. 
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A empresa executora deverá fazer a anotação de responsabilidade técnica ART/CREA referente 

à execução estrutural da estrutura, das fundações e execução dos serviços complementares, referente 

ao contrato. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

 2.1 INSTALAÇÃO DA OBRA 

 

Ficam a cargo exclusivo da empresa executora da obra todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o maquinário e ferramentas 

necessárias à execução dos serviços contratados, bem como: andaimes, tapumes, instalações 

provisórias de sanitários, eletricidade, água, etc. 

 

2.2 DEMOLIÇÃO 

 

Deve ser realizada a demolição dos elementos pré-existentes conforme indicado no projeto 

de arquitetura e fotos abaixo. Os resíduos destas demolições devem ser removidos em caçambas 

próprias para entulhos, com destino de resíduos conforme centrais de recebimento de resíduos da 

construção. 

A CONTRATANTE fica responsável pela determinação dos locais para armazenamento dos 

materiais a serem reutilizados. 

O transporte do material de demolição será descartado em containers específicos para 

recebimento do material.  

Todos os equipamentos necessários para a remoção correm por conta da executora da obra, 

destacando-se especial importância aos equipamentos de proteção coletiva e individual no 

momento das demolições. 

Deverá providenciar a retirada periódica do entulho que se acumular no recinto dos 

trabalhos, durante a execução da obra. 
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2.3 LOCAÇÃO DA OBRA 

 

Feita a limpeza do terreno, será procedida pela construtora a locação da obra, que deverá 

obedecer rigorosamente às indicações dos projetos.  

A locação da obra no terreno será feita por meio de aparelhos topográficos de precisão, 

visando garantir as dimensões que constam no projeto. O nivelamento será processado de maneira 

semelhante.  

A locação das peças será executada por meio de gabaritos, pontaletes e sarrafos de madeira, 

devidamente aprumados e alinhados de maneira a garantir perfeito trabalho. 

A Construtora será responsável por qualquer erro de locação, alinhamento e/ou 

nivelamento. A fiscalização do SESC fará a conferência, propondo os ajustes que forem necessários 

à liberação para o seguimento dos serviços.  

 

2.4 MÁQUINAS E FERRAMENTAS 

 

Todos os equipamentos e ferramentas necessárias para o bom desempenho da obra e 

segurança dos trabalhadores serão adquiridos e fornecidos pela Construtora. 
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2.5 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA  

 

A obra será mantida permanentemente limpa. O canteiro de obras, assim como a obra, 

deverá estar sempre organizado e limpo. Neste item inclui-se o fornecimento de contêiner de 

entulhos para o descarte dos resíduos da construção. 

 

2.6 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  

 

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a 

segurança e higiene dos operários. 

 

3. INFRAESTRUTURA 

 

3.1 MOVIMENTO DE TERRA 

 

Após a limpeza do terreno, serão executadas as escavações das sapatas que serão feitas 

manualmente de forma a permitir a menor necessidade do uso de fôrma na moldagem das peças 

que ficarão enterradas. Todas as valas escavadas terão seus fundos compactados manualmente. 

 

3.2 ESPECIFICAÇÕES DAS FUNDAÇÕES 

 

A fundação da rampa será do tipo sapatas com dimensão detalhadas em projetos, sendo 

escavada e moldada in loco, material concreto armado com Fck mínimo de 25 MPA.  

 

- Escavação: Seguindo a orientação do projeto de fundações, inicia-se a escavação da 

área a receber as sapatas até a cota de apoio; 

- Regularização: Com a área escavada e compactada, o passo seguinte é depositar 

concreto magro na área escavada, nivelando com o auxílio de régua e colher. Essa 

camada de regularização, que deve ter 5 cm de espessura no mínimo, é importante para 

garantir que a umidade do solo não ataque a armadura da sapata; 
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- Preparação das laterais: Não só o fundo, mas também as laterais precisam receber 

concreto. Por isso, as laterais de toda a área escavada devem ser chapiscadas; 

- Marcação dos pilares: Com a vala preparada, inicia-se a marcação dos pilares. Para 

tanto, são fixadas estacas de madeira nos pontos indicados pelo projetista. 

- Conferência: A checagem do nível é um procedimento imprescindível para garantir boa 

marcação dos pilares. 

- Armação: Depois de definida a localização de todos os pilares, tem início a inserção da 

armação, sempre seguindo a orientação do projeto de fundações. 

- Saída para os pilares: Com o auxílio de arames de aço, são presos também os ferros 

especiais de arranque dos pilares. 

- Concretagem: A concretagem também deve ser feita, de acordo com as especificações 

do projetista, até a parte superior da sapata. A betoneira pode ser utilizada se a 

quantidade de concreto ou a velocidade de concretagem assim o exigirem.  

- Finalização: A armação do pilar deve ser montada a partir dos ferros de arranque. Só 

então serão colocadas as fôrmas do pilar para o prosseguimento da concretagem. 

 

A armadura de ligação dos blocos de fundação aos blocos estruturais será confeccionada 

com aço CA-50 e CA-60.  

 

4 SUPERESTRUTURA 

 

4.1  ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: 

 

- O concreto armado resulta da introdução do ferro na massa do concreto, de modo a 

conseguir que cada um destes materiais desempenhe as funções que o cálculo lhe atribui. A mistura 

é feita a seco, juntando-se depois água em quantidade suficiente (a relação ou o fator água cimento 

é de capital importância na resistência dos concretos).     

- O emprego do concreto deve ter lugar seguidamente à sua preparação, sem interrupção. 

- A colocação do concreto é feita em camadas horizontais, uma após outra, com a presteza 

necessária, para que se ligue intimamente, sendo fortemente comprimido ou vibrado, enquanto 

estiver fresco. 
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- A imersão do concreto deve ser feita com o máximo cuidado, para evitar a diluição ou 

deslavamento. 

- Não se deve empregar qualquer camada antes de ser varrida e extraída a borra depositada 

sobre a camada anterior. Cada camada é sempre assentada em condições de fazer liga com a 

anterior e, se esta estiver solidificada, deve ser primeiramente picada, varrida e umedecida antes de 

receber a nova camada de concreto. 

- Os diversos aglomerados devem ser cuidadosamente medidos ou pesados e perfeitamente 

misturados, na dosagem indicada, de modo a oferecer massa plástica e homogênea, de cor 

uniforme, que se adaptem as fôrmas, sem ocasionar a separação entre os elementos. 

- Quando a mistura for feita à mão, deve ser sobre o estrado de madeira ou equivalente, de 

modo a evitar a agregação de qualquer material estranho. 

- Quando forem usadas betoneiras ou misturadores mecânicos, a massa só é considerada 

em boas condições após certo número de revoluções, até que a consistência seja adequada. 

- A colocação nas fôrmas é feita com cuidados necessários, para não deformar, deslocar a 

armadura ou danificar as fôrmas. 

- No caso de suspensão do serviço, que só se faz nas partes menos fatigadas da construção, 

são deixadas, antes da pega, amarrações convenientes, com superfícies rugosas para a continuação 

do trabalho, aplicando-se produtos a base de epóxi para perfeita junção entre o concreto antigo e o 

novo. 

- Quando for transportado por gravidade, é indispensável, que seja novamente misturado à 

mão, antes de ser aplicado. 

- Cuidados necessários devem ser tomados, para que a massa se mantenha úmida, no 

mínimo, durante os sete primeiros dias. 

 

4.1.1 FERRO DAS ARMADURAS: 

- O ferro para armadura, antes de ser empregado deve ser limpo retirando-se as crostas de 

barro, manchas de óleo, graxas, etc. 

- As armaduras devem ocupar exatamente a posição que o cálculo determinar, sendo para 

tal, fortemente amarrado com arame. 

- Não se dobram bruscamente, sendo recusados os vergalhões que apresentarem ângulos 

vivos. 
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- Não é permitida emenda de vergalhões nas secções de tensão ou tração máxima. 

- Os ferros utilizados nas armaduras serão CA-50 ou CA-60 conforme projeto estrutural. 

 

4.1.2 FÔRMAS E ESCORAMENTOS:  

  

- As fôrmas deverão ser executadas de modo que as suas dimensões internas sejam 

exatamente iguais as das estruturas de concreto armado que nelas se vão fundir. 

- Deverão ser estanques, para que não permitam perda de material. 

- As diversas fôrmas e escoramentos deverão ser construídos de modo a oferecer a 

necessária resistência à carga do concreto armado e as sobrecargas eventuais, durante o período da 

construção. 

 

4.1.3 RETIRADA DAS FÔRMAS E ESCORAMENTOS: 

 

- A retirada das fôrmas e escoramentos, deve ser executada sem choques, pôr meio de 

esforços puramente estáticos e somente depois que o concreto tenha adquirido resistência para 

suportar, sem inconvenientes, os esforços aos quais é submetido. 

- Fixam-se os seguintes períodos para retirada das fôrmas e escoramentos: 

- 3 dias completos, para as tábuas laterais das colunas, pilares e vigas;                                                                       

- 8 dias completos para as lajes; 

- 28 dias completos, para as escoras das vigas e lajes de grandes vãos. 

- Uma vez retirada dos seus lugares, as escoras não devem ser repostas.  

- Não é permitida a colocação de cargas sobre as peças recentemente concretadas. 

- O escoramento não deve transmitir as cargas diretamente ao terreno e sim por intermédio 

de um pranchão ou tábuas de boas condições e devem ser mantidas em posições convenientes.  

- As fôrmas, para as peças de grandes vãos devem ter contra-flexa tal que, depois de sua 

retirada, tomem as peças, a posição projetada.      

4.1.4 ESPECIFICAÇÕES DA SUPERESTRUTURA: 

 

Resistência do concreto aos 28 dias: 

Vigas, Pilares e Lajes: 25 Mpa; 

Tipo de laje utilizada: Maciças; 
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As dimensões das peças e materiais empregados estão contidas nas pranchas dos projetos 

estruturais. 

 

4.2 PAREDES 

 

Todas as fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas devendo a obra ser levantada 

uniformemente, evitando-se amarrações para ligações posteriores. A argamassa que se estender 

entre duas fiadas terá a espessura entre 1,0cm a 1,5cm e será colocada cuidadosamente entre os 

tijolos a fim de evitar juntas abertas. Estas serão cavadas a ponta de colher para que o emboço 

possa aderir fortemente.  

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 19x19x39cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 

(cimento e areia). 

As alvenarias de tijolos cerâmicos serão executadas em obediência às dimensões e 

alinhamentos indicados no projeto arquitetônico. 

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado 

chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3. Neste caso, as superfícies 

de concreto aparente não deverão apresentar manchas, borrifos ou quaisquer vestígios de 

argamassa utilizada no chapisco. 

As alvenarias não serão arrematadas junto às faces inferiores das vigas ou lajes. 

Posteriormente, as alvenarias serão encunhadas com argamassa de cimento e areia, no traço 

volumétrico 1:6. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 

a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como 

os arremates e a regularidade das juntas. 

 

5. GUARDA CORPO 

 

O guarda corpo será em aço inox em estrutura tubolar 2” com fechamento em vidro 

temperado 10mm liso na com verde, conforme detalhe em projeto arquitetônico. As alturas e 

espaçamentos entre tubos serão executadas de acordo com o prescrito na ABNT NBR 9050:2004. 

 O guarda corpo será fixado por meio de parafusos, com a função de não permitir a entrada 

de intempéries, não podendo estar amassados, nem danificados. 
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5.1 VIDROS 

Os vidros utilizados nas esquadrias serão temperado 10mm liso na com verde. A procedência 

dos mesmos será conhecida e idônea, de características adequadas ao fim a que se destinam, sem 

empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. 

O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar quebras e 

trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas.  

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através de 

medidas realizadas pelo fornecedor nos corrimãos já instalados, de modo a evitar cortes e ajustes 

durante a colocação. As placas de vidro deverão ser cuidadosamente cortadas, com contornos 

nítidos, sem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como 

extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. 

As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem 

irregularidades.  

 

6. IMPERMEABILIZAÇÕES 

 

Será aplicado impermeabilizante externo tipo MANTA LÍQUIDA.  

As superfícies que receberão impermeabilização com material precisam estar limpas de 

poeira, óleo ou graxa, isenta de restos de fôrma, pontas de ferro, partículas soltas, etc. 

Em caso de limpeza do substrato, faça com detergente neutro e água em abundância. 

Aguardar 2 dias após a lavagem, antes de aplicar o MANTA LÍQUIDA 

 É muito importante que o substrato esteja seco, TOTALMENTE SECO. Em períodos de 

chuvas, aguarde no mínimo 2 dias de estiagem. Cobrir a laje com lona plástica pode ser uma solução 

para proteger e não deixar o substrato molhar  

 Em lajes novas, aguarde 15 dias antes de aplicar o impermeabilizante MANTA LÍQUIDA   

O substrato que receberá a MANTA LÍQUIDA deve estar regularizado, firme, sem partículas 

soltas.  

- Preparo do Material: 



 

 

DOCUMENTO TÉCNICO 

Data: 

03 /  06 / 2016 
Folha:  

13 15 
N° Revisão: 

01 / 01 Ø 

 

/ 

A MANTA LÍQUIDA é fornecida pronta para uso, porém, na primeira demão recomendamos a 

diluição de 10% com água limpa. Isso será importante para tratar os substratos porosos e com 

muita absorção; 

Recomendamos que as aplicações sejam feitas com rolo de textura, trincha ou brocha; 

Em caso de períodos de chuva, proteja a MANTA LÍQUIDA aplicado, com lona plástica, para 

evitar que molhe. Isso vai evitar perda de material, mão de obra e tempo. Aguarde no mínimo 2 

dias de estiagem antes de voltar a aplicar a MANTA LÍQUIDA; 

- Aplicação: 

Para aplicação utilizar rolo de textura, trincha ou brocha; 

Diluir a primeira demão em 10 % de água limpa, para melhor penetração no substrato;  

Aplicar 3 demãos com intervalos de 3 horas entre cada demão, para aplicação com brocha ou 

trincha, mudar o sentido da aplicação entre cada demão. Por exemplo: Aplicar 1ª demão no sentido 

horizontal, após cura aplicar a 2ª demão no sentido vertical; 

 As etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 

verificar o preparo das superfícies e a aplicação das camadas, de conformidade com as 

especificações do fabricante. Eventuais falhas detectadas deverão ser reparadas na presença da 

Fiscalização. 

 

7. PISOS 

Piso tipo Gail, medindo 300x180x12mm, auto-tráfego, referência 6877/1230 | Arq Trama 

Amêndoa. 

Para execução do revestimento deverão ser observados os itens a seguir: 

 O assentamento do piso só deve ocorrer após um mínimo de cura da base de 7 dias sobre o 

contrapiso; 

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; 

Utilizar argamassa colante que deve ser aplicada com desempenadeira dentada, conforme 

orientação do fabricante de argamassa. Deverá ser usada a técnica da “Dupla Colagem”, a qual 

consiste em espalhar argamassa também no verso de peça cerâmica; 
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Após a conclusão do assentamento do porcelanato, as juntas devem ser limpas e será 

executado o rejunte entre as peças, com rejunte pré-fabricado. 

  

7.2 REJUNTAMENTO 

 

O rejuntamento só deverá ser feito 72 horas após o assentamento do piso. Deve-se utilizar 

rejuntes especiais para o porcelanato na cor a ser definida. 

Para aplicação e limpeza do rejunte, seguir as recomendações do fabricante. 

 

8. PINTURA 

 

Para pintura, as paredes, vigas e pilares deverão estar limpos. Esta será executada no 

mínimo 3 dias após a execução do emboço, serão executadas em quantas demãos forem 

necessárias, com mínimo de duas demãos, com intervalos de no mínimo 3 horas entre elas e após a 

proteção de peças evitando danos na limpeza.  

 

A pintura será realizada conforme orientação no projeto arquitetônico. 

 

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Todos os serviços a serem executados, baseando-se nos projetos fornecidos e bem como no 

respectivo memorial descritivo, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos 

legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, 

normas de segurança. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT, as exigências do 

código de obras do estado ou município. 

Estará disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos, orçamento, 

cronograma, memorial, diário de obra e alvará de construção. 
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A obra será entregue completamente limpa, com piso totalmente rejuntados e lavados, com 

vidros, isentos de respingos. 

  Eventuais alterações nos projetos e substituições de especificações serão possíveis, desde 

que apresentadas com antecedência aos responsáveis pela obra - SESC, para aprovação ou não. Em 

função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão possíveis, 

desde que apresentadas com antecedência, devendo os produtos apresentar desempenho técnico 

equivalente àqueles anteriormente especificados. 

Após conclusão da rampa será feita a remoção dos entulhos e a limpeza geral da obra. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


