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VIDEIRA, SETEMBRO DE 2017. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO CHURRASQUEIRA SALÃO DE FESTAS  

LINHA SANTO ANTÔNIO – ARROIO TRINTA 

 

 Este material objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a serem 

empregados na construção bem como sobre os serviços de execução da CHURRASQUEIRA DO  

SALÃO DE FESTAS NA LINHA SANTO ANTÔNIO, no Município de  ARROIO TRINTA. 

 

PROJETO DE ARQUITETURA 

Este memorial refere-se a todos os materiais e serviços de modo  que seja efetivada  a 

execução da churrasqueira do Salão de festas. Este memorial complementa  os projetos, e mesmo que 

pôr ventura  os serviços ou materiais aqui não esteja descritos,  a empresa dará a obra acabada e pronta 

ao uso. 

 A edificação totalizam a área total  de 23,40m2. A obra está localizada na Linha Santo 

Antônio, zona rural do município de ARROIO TRINTA. 

  

01 - GENERALIDADES : 

 

 A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. 

 Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e 

medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas. 

 Todos os serviços deverão ter a aprovação  previa da fiscalização , no que concerne às fases de 

execução do projeto. 

 O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18. 

 Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais 

de calculo estejam aprovados pela fiscalização da PMAT. 

 Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos 

pelo Engenheiro fiscal da PMAT. 

 Fica estabelecido como fck mínimo 15Mpa. 

 Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em que o 

Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da PMAT e 

a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as  12 e das 13 até as 17 

horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira)  e no mínimo de 8 horas diárias sempre no mesmo 

horário. 

 A prefeitura dará o terreno livre e desimpedido, nivelado pronto para a execução. 



  

02 – SERVIÇOS PRELIMINARES : 

  

Placa da obra, conforme modelo padronizado, a ser fixada em local frontal a obra em 

posição de destaque.  

 

03 –FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS: 

  

 A fundação será composta de sapatas em concreto armado executadas “in loco” e pilar 

concretados juntamente com as sapatas, e vigas de baldrame, dimensionados para o solo local, 

conforme consta no projeto estrutural. 

 As sapatas de 60x60x30, pilares 15x15x300 e as vigas de baldrame de 

0,15x0,30x28,0ml; os quais serão solidificados as mesmas com concreto estrutural. 

  As escavações serão com retro escavadeira e outras nas dimensões exigidas pela 

estrutura da sapata. 

  

05 – ALVENARIA  

 A alvenaria será em tijolos 6 furos  assentados, com largura de 9cm. A argamassa será 

preparada no local manualmente. 

 Serão executadas vergas e contra-vergas nos vãos da churrasqueira, em dimensões 

adequadas e calculadas para cada vão. Internamente será executado o revestimento com 

tijolos maciços na altura de 0,50m, em toda a extensão das 2 bocas da churrasqueira. 

   

06 – REVESTIMENTOS DE PAREDES  

 

As paredes serão revestidas com chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de 

concreto com traço 1:3  com colher de pedreiro e preparo em betoneira 400L.  

E emboço barra lisa com argamassa de traço 1:3 preparo mecânico da argamassa. 

 A espessura total do revestimento será de 1,0cm.  

   

 

 

 

 



 

 

07- PINTURA 

 

 As paredes de alvenaria serão pintadas internamente com tinta a base LATEX PVA. 

Estas porem receberão limpeza com água e produto de limpeza de maneira a garantir a boa 

aparência das mesmas,  após secas, deverão ser devidamente lixadas devendo estas antes da 

pintura estarem com a superfície livre de pó ou material solto  internamente . 

 As paredes receberão pintura sendo LATEX PVA na cor escolhida pela fiscalização. 

 As tintas serão de primeira qualidade linha Premium conforme normas brasileiras da 

ABNT. 

 

08 - LIMPEZA  

 Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá 

ser removido todo o entulho da obra. 

 Todos os aparelhos deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento e 

limpos. 

 

 

 

 

  


