
 

 Tomador: Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos/SC  

Contrato nº: 820983/2015  

Empreendimento: Projeto de um Mirante Público na Comunidade de 

Calheiros, no município de Gov. Celso Ramos  

Programa: 23695207610V0 0042 – Planejamento Urbano  

Modalidade: 444041  

Gestor: 0001  

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS 

 

1º ETAPA  

 
01 - INFRAESTRUTURA  

1.1– Fundações  

1.1.1-Sondagens  

Deverá Ser realizada sondagem por firma especializada de modo a 

definir e justificar o tipo de fundações adotadas e as taxas admissíveis.  

1.1.2-Execução  

A execução das fundações deverá satisfazer as normas da ABNT 

pertinentes ao assunto especialmente a NB-51.  

 

02 – SUPRA ESTRUTURA  

2.1 Condições gerais  

A estrutura será de concreto armado, executado pelo método 

especificado pela empresa especializada, à ser contratada para 

elaboração e execução do projeto estrutural de concreto armado e 

detalhamento da estrutura.  

2.2 - Materiais  

Será utilizado Concreto armado em toda sua estrutura, especificado por 

empresa especializada, ainda a ser definido.  

2.3 – Execução  

A execução da estrutura, deverá constar no projeto de detalhamento e 

especificação, repassado pela empresa especializada.  

 

03 – TERRAÇO  

Será em laje impermeabilizada, revestido em piso cerâmico 

antiderrapante.  



04 – Alvenaria e Vedações  

4.1 Condições gerais  

As paredes serão de tijolos furados, fechando os vãos da estrutura da 

escada, assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, no traço 

recomendado, regularmente colocados, perfeitamente nivelados e 

aprumados, nos alinhamentos e dimensões indicadas nos projetos e 

detalhes aprovados.  

4.2 – Esquadrias  

Todas as ferragens de Corrimão da escada e Guarda corpo, serão em 

Aço Inox tubular com medidas adequadas segundo a NBR 14.718. As 

esquadrias de alumínio serão fornecidas pelo fabricante dos perfis.  

 

05 – PAVIMENTAÇÃO  

5.1 – Cerâmicas  

As cerâmicas serão assentadas sobre argamassa de cimento e areia, na 

espessura a traço recomendados, perfeitamente alisados, nivelados e 

limpos.  

Será utilizado cerâmica antiderrapante de cor clara.  

 

6 – COMPLEMENTAÇÃO  

6.1 Limpeza e serviços finais.  

Será removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 

varridos os acessos. 

 

Eng./Arq. Responsável  

Nome: Jeferson Habitzreuter  

Nº CREA: A60680-4/SC  

 

Representante Tomador  

Nome: Juliano Duarte Campos  
Cargo: Prefeito Municipal 


