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ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
CNPJ Nº. 00.965.301/0001-50

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA:
ESTACIONAMENTO COBERTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

Cidade: Novo São Joaquim/MT
Imóvel: Publico
Quadra: 07
Lote: 39
Bairro: Jardim Das Palmeiras
Rua: 31 de Março
Cep 78.625-000

INTRODUÇÃO
Devido a atual cobertura e estacionamento não atenderem as normas
construtivas ABNT(Associação Brasileira de normas Técnicas) ocupando parte da
pista de rolamento e interrompendo o fluxo do transito no local será demolida e
retirada e construída uma nova cobertura e estacionamento no lugar atendendo aos
parâmetros construtivos legais vigentes, seguindo os projetos aprovados pela
câmara municipal de Novo São Joaquim/MT e as normas construtivas
ABNT(Associação Brasileira de normas Técnicas), os custos referentes a retirada e
demolição da estrutura antiga estão todos previstos na planilha orçamentária
referente a obra, bem como os custos referentes a construção da nova cobertura,
este é o Memorial descritivo da construção e descrição das especificações técnicas
construtivas, relação dos materiais de construção utilizados com suas respectivas
quantidades necessárias, mão-de-obra, orçamento da obra e Informações Gerais.
Obra será executada no Município de Novo São Joaquim/MT, foi utilizada para base
de calculo dos custos da construção a tabela sinape(sistema nacional de pesquisa
de custos e índices da construção civil) data referência técnica: 13/05/2015,
localidade: Cuiabá, disponível para consulta no saite da caixa econômica federal.
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SERVIÇOS PRELIMINARES

A obra será executada de acordo com os projetos construtivos aprovados
pela Câmara Municipal de Novo São Joaquim/MT e deverá ser de conformidade
com as normas da ABNT (Associação Brasileira de normas Técnicas).
Deverá ser executada a limpeza geral do terreno com retirada dos
entulhos, oferecendo a área totalmente livre para a construção, armazenamento de
materiais, circulação de veículos, equipamentos e pessoas.

As instalações provisórias de água, energia, sanitários, tapumes, placas,
barracão da obra, andaimes, entre outros materiais que poderão vim a serem
armazenados na obra, deverão estar dispostos no canteiro de forma a dar perfeita
funcionalidade aos trabalhos a serem executados.

REFERENCIA DA OBRA

___ Será construída conforme projetos aprovados pela câmara um novo

estacionamento coberto para veiculo na rua 03, no bairro jardim das palmeiras, o
estacionamento será coberto em telhas onduladas valgalume cada uma das vagas
previstas terão 3,00m de largura, os pilares e a estrutura da aparelhagem da
cobertura serão em estruturas metálicas pintadas na cor indicada, entre uma vaga e
outra em todas as vagas que existirão deverão ser colocadas calhas com inclinação
na direção da rua para conduzirem as águas.
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SERVIÇOS EM TERRA
Esta prevista em obra escavação manual em material de primeira
categoria para recebimento dos pilares metálicos da cobertura, terra em geral,
piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição, seixo rolado ou
não, inclusive remoção de material escavado pelas laterais. As escavações serão
feitas até a profundidade estipulada a qual se inicia os trabalhos de fundações,
reaterro de valas com o próprio material escavado.

COBERTURA:

Serão executadas coberturas utilizando-se estruturas metálicas e telhas
onduladas valgalume, conforme os projetos aprovados e as especificações dos
produtos.

PINTURA
Esta prevista na cobertura pintura esmalte alta brilho, duas demãos, sobre
superfície metálica, na cor determinada.
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SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS
Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho
e detritos que venham a se acumular no local, Limpeza geral final de pisos,
paredes, vidros, equipamentos (entulhos, metais, etc.) e áreas externas, inclusive
jardins. Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A obra o qual é descrita neste memorial descritivo refere-se à Construção
de um estacionamento coberto da câmara municipal de Novo São Joaquim que
será executada no município de Novo São Joaquim/mt, os detalhes ponderados no
memorial devem ser seguidos a risca, sendo assim interessados em participar da
licitação referente à obra deverão fazer uma visita em “loco” primeiramente para
analise e retirada de duvidas estando disponível para fazer o acompanhamento o
engenheiro civil Higgor Pinho e Silva responsável pelos projetos, disponível para
acompanhar os interessados no local.

Novo São Joaquim - MT Junho de 2015.
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