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01 – OBJETIVO: 

 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipos de materiais bem 

como normas para execução da ampliação do CEI Vinicius de Moraes. 

 

02 - GENERALIDADES: 

 

A edificação em questão está situada na Rua Frei Menandro Kamps , nº1598 , Bairro: 

Centro. A estrutura do prédio é existente e deverá receber ampliação de três salas de aula com 

banheiro e um depósito de estrutura metálica a ser realocado, conforme indicação em projeto. 

2.1: AMPLIAÇÃO: 

A ampliação consiste em: 

-  Três salas de aula com área especificada em projeto; 

- Três banheiros com área de 6,20m²,5,15m², 5,55m² respectivamente.  

- Um depósito para execução de realocação com área de 7,12m².  

 

SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA. 

Locação da Obra: A locação da obra se dará através de gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 2,00m. 

O primeiro serviço a ser realizado é a realocação do depósito em estrutura metálica, 

conforme indicação em projeto. O mesmo deve ser providenciado como primeiro item a ser 

executado, devido a necessidade da escola em manter organizado os materiais dispostos 

anteriormente no mesmo.  

 Para iniciar a ampliação das duas salas de aula, localizadas na frente do terreno,  será 

necessário a demolição de uma mureta destinada a demarcação do parquinho existente. 
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Haverá a necessidade de executar a retirada de toda a areia do parquinho, afim do solo se 

manter limpo para iniciar a construção. 

 INFRA-ESTRUTURA. 

A CONTRATADA deverá respeitar em sua totalidade o projeto estrutural anexo a este 

memorial, obedecendo as normas vigentes para estrutura de concreto armado, e utilizar em 

todas as etapas da obra equipamentos de proteção individual (EPI). As brocas dos blocos de 

coroamento deverão atingir solo firme e repeitar detalhamento de sua armação.  

A dimensão e a especificação de ferragem dos pilares, vigas baldrame, vigas cinta e blocos de 

coroamento deverão ser repeitados conforme orientação em projeto. A abertura de valas para 

execução da fundação deverá ter espaço suficiente para colocação do escoramento das 

formas, de modo a não permitir alteração em suas medidas e deverão ser apiloadas antes da 

colocação do lastro de concreto. As valas onde serão executados os serviços de fundação 

(bloco e baldrames) deverão receber uma camada de lastro de brita para não ocorrer à mistura 

com o solo do concreto da peça. O material e o procedimento usado para serviços de reaterro 

deverão seguir as mesmas recomendações. Nos baldrames serão realizadas 

impermeabilizações empregando revestimento semiflexível com consumo de 2 kg/m² , aplicado 

em 2 demãos cruzadas nas suas 3 faces. 

 VERGAS E CONTRAVERGAS. 

As janelas deverão receber em sua totalidade vergas e contravergas, pré moldadas. As 

portas também deverão receber vergas pré moldadas, afim de evitar trincas nos vãos. 

 ALVENARIA: 

Deverá ser utilizado para a ampliação alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 11,5x19x19cm (espessura de 11,5cm), a parede final deverá possuir espessura 

de 15 cm conforme largura da viga baldrame. A alvenaria deverá receber encunhamento com 

argamassa aplicada nos encontros com as vigas cintas. 

 

 COBERTURA. 

A cobertura deverá ser em estrutura de madeira conforme projeto, o telhamento será de telha 

de fibrocimento. A cobertura deverá receber calhas seguindo projeto anexo a este memorial. A 

cumeeira deverá ser do mesmo material especificado para a cobertura e ser colocada em local 

indicado em projeto, o forro de toda a estrutura deverá ser em PVC.  

 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as 

especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) serão consideradas 

como elemento base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos, 



 

    Rua Felipe Schmidt 10   -   Caixa Postal 71    -     Fone (47) 3621-7700  -   Fax 3621-7712   -    E-mail administracao@pmc.sc.gov.br    
        CNPJ 83.102.384/0001-80                                          CEP 89460-000                                          SANTA CATARINA 
 

em especial:NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão/NBR 5419 – Proteção de 

estruturas contra descargas atmosféricas As especificações descritas na relação de materiais 

se destinam a definir os equipamentos e materiais a serem fornecidos e/ou instalados para 

execução dos serviços em pauta, e deverão ser utilizados como referência para seleção dos 

mesmos. Em linhas subterrâneas, os condutores não poderão ser enterrados diretamente no 

solo, devendo, obrigatoriamente, ser instalados em dutos de PVC rígido. De forma a assegurar 

proteção mecânica aos condutores e permitam sua fácil substituição em qualquer tempo. 

Quando os eletrodutos forem instalados subterrâneos e sob área de circulação de veículos, 

deverão estar envolvidos por uma camada (envelope) de concreto magro de 10cm e 

enterrados, no mínimo, a uma profundidade de 30cm. As caixas de passagem no piso serão 

em alvenaria de ½ vez com tampa de concreto, com dreno no fundo e uma camada de 6cm de 

pedra brita nº 2. Na enfiação das instalações subterrâneas, os cabos não deverão estar 

sujeitos a esforços de tração capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos 

condutores. Todos os condutores de um circuito deverão fazer parte do mesmo duto. O Quadro 

será do tipo de embutir. Serão compostos por caixa e chassi básico que conterá normalmente 

o disjuntor geral, barramentos (fase, neutro e terra), disjuntores parciais, espelho e porta. 

Deverão possuir tampas removíveis para facilitar a instalação dos eletrodutos. As tampas de 

acesso superior e inferior deverão ser confeccionadas em alumínio. As tampas flanges deverão 

possuir vedação em PVC. As chapas recebem tratamento anticorrosivo por banho químico 

(desengraxe e fosfatização a base de fosfato de ferro). 

 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA 

ÁGUA FRIA (de acordo com a NBR-5626/92) Serão executados de acordo com a alimentação 

existente. ALIMENTAÇÃO Será pela rede interna existente, que fará a distribuição por 

gravidade aos ramais e pontos de utilização. TUBULAÇÃO Será executada com tubos de PVC 

soldável (marrom), tomando-se as devidas precauções de limpeza e colocação de cola para 

evitar vazamentos nas emendas e junções de conexões;  

Todas as conexões deverão ser pré-fabricadas, em todas as dimensões das tubulações, sendo 

vedado o uso de peças moldadas e quente na obra, sob qualquer hipótese;  

As conexões da saída serão do tipo azul com bucha de latão, com reduções (quando 

necessária) na própria peça, correspondendo ao acessório. Não serão aceitas reduções extras, 

acopladas nas buchas de latão para encaixe de acessório. Toda tubulação prevista em projeto, 

será embutida na alvenaria. Todo acessório deverá ser fixado na posição correta e 

posteriormente, se for preciso, chumbado nos pontos adequados com argamassa de areia e 

cimento, sem prejudicar o futuro  revestimento;  
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As tubulações de água fria, durante o trabalho de fixação, deverão ter suas extremidades 

livres, vedadas com plugs para evitar possíveis obstruções;  

Após a fixação de toda a tubulação, a mesma deverá ser submetida a testes de pressão no 

mínimo durante 12 horas, para se detectar possíveis vazamentos. Só então será fixada em 

definitivo.  

 

TORNEIRAS E REGISTROS  

Os registros de controle da alimentação e distribuição geral de água terão acabamento bruto, 

do tipo fecho rápido (registro de esfera), diâmetro 1 ½’’, sendo os demais (distribuição interna 

com acabamento cromado.  

ESGOTO 

 Será executada com tubulação de PVC, rígido tipo ponta e bolsa, tomando-se as devidas 

precauções de limpeza e colocação da cola para evitar vazamento nas emendas e junções das 

conexões;  

Todas as conexões deverão ser ter suas dimensões da tubulação respeitadas, sendo vedado o 

uso de conexões moldadas na obra a quente, sob qualquer hipótese; As caixas de inspeção 

serão executadas em alvenaria, com tampa, Toda vala externa para assentamento da 

tubulação, deverá ser aberta na profundidade marcada conforme cotas de projeto e deverão 

ser escoradas, caso haja necessidade conforme critério da FISCALIZAÇÃO;  

O enchimento das valas deverá ser feito em camadas sucessivas de no máximo 0,20m e 

apiloadas com cuidado para não deslocar a tubulação ou provocar danos na mesma; A 

canalização de ventilação deverá ser instalada de modo que qualquer líquido que nele venha a 

ter ingresso, possa escoar completamente por gravidade para dentro do sistema de esgoto. A 

ligação da ventilação a rede de esgoto deverá ser feita acima do eixo da tubulação ou na caixa 

de inspeção;  

Os efluentes de lavatórios, tanques após a passagem por sifão cromado metálico, serão 

lançados em caixas sifonadas de PVC com grelha de aço inox;  

Os efluentes das pias de cozinha/copa, após a passagem por sifão cromado metálico, serão 

conduzidos para as caixas de gordura; Os efluentes dos sanitários provenientes do imóvel 

serão recolhidos por coletores de 100 mm de diâmetro e serão conduzidos à FOSSA E 

SUMIDOURO; Toda tubulação de esgoto com diâmetro inferior a 100 mm deverá ter 

declividade de no mínimo 2%; 

 PINTURA 

As paredes internas e externas serão emassadas na sua totalidade e pintadas com tinta látex 

acrílica. Toda a estrutura deverá receber fundo preparador antes da pintura final e a estrutura 
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existente deverá receber a limpeza adequada antes de receber a nova pintura. As portas 

deverão receber pintura e fundo nivelador branco.  

 REVESTIMENTO EM PISO CERÂMICO 

Toda a estrutura deverá receber piso cerâmico nas dimensões de 35x35 cm e rodapé 

cerâmico. As portas deverão receber soleiras de granito.  

 ESQUADRIAS: 

As esquadrias deverão seguir as dimensões de projeto bem como as especificações solicitadas 

em planilha orçamentária. O peitoril das janelas deverá ser em granito.  

 

03 - INTERPRETACÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS: 

 

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida 

a seguinte ordem de prioridades: 

 Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos fornecidos deverá ser 

consultado o Responsável pela elaboração dos projetos; 

 Em caso de divergência entre projetos de escala diferentes, prevalecerão sempre o de 

maior escala; 

 Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os 

mais recentes; 

 Em caso de divergência entre cotas e suas dimensões em escala, deverá ser consultado 

o responsável pela elaboração do projeto; 

 

04 - FISCALIZACAO E DOCUMENTOS DA OBRA: 

 

A FISCALIZAÇÃO terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas e 

burocráticas da obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a 

execução da mesma, a qual será única e exclusivamente de competência da CONTRATADA. 

Obriga-se ainda a CONTRATADA a manter no canteiro de obras um livro denominado “DIÁRIO 

DE OBRAS’, onde se anotarão os serviços em execução no dia, condições do tempo e 

quaisquer outras anotações julgadas oportunas pela “CONTRATADA” e “FISCALIZAÇÃO”. A 

FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo que julgar 

necessário, a qualquer tempo.  

 

05 - CRITÉRIO DE SIMILARIDADE: 
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Entende-se por equivalente ou similar todo material que apresente as mesmas 

características técnicas à marca de referência. 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo 

rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas. Serão aceitos 

materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZAÇÃO a 

respeito de sua utilização. A CONTRATADA obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade 

do material ou equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou 

testes de ensaio. 

 

06 - SERVICOS GERAIS 

 

06.1 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 

 

06.1.1- Generalidades: 

 

A CONTRATADA obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas 

necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas 

as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do 

Trabalho. A CONTRATADA deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos 

equipamentos, inclusive o uso de “EPI” (Equipamento de proteção individual) conforme NR 6, 

não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de 

qualquer equipamento. Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de 

propriedade do construtor, este será obrigado a sublocá-lo imediatamente, visando não se 

observar atrasos na execução dos serviços. 

 

06.1.2 - Especificação: 

 

Os equipamentos e ferramentas serão empregados de acordo com as necessidades dos 

serviços. Deverão ser previstas, a critério da CONTRATADA, as localizações dos 

equipamentos fixos, tais como betoneiras, serra circular e etc. Os equipamentos somente 

poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes. 

 

06.1.3 - Aplicação: 

 

Em confecção de concreto, serralheria, instalações em geral, formas, armação, etc. 
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06.2. - ADMINISTRACAO LOCAL: 

 

06.2.1- Generalidades: 

 

A CONTRATADA deverá ter a participação efetiva de um profissional devidamente 

habilitado e registrado no CREA na execução das obras, bem como um mestre-de-obras ou 

encarregado residente para conduzir os serviços, orientar os operários e manter contato com a 

FISCALIZAÇÃO.  

A CONTRATADA deverá emitir a ART de execução geral da obra, bem como 

providenciar as licenças, taxas de obra, impostos, alvará na prefeitura /outros órgãos públicos, 

inscrição no INSS, fiança ou seguro garantia etc. Fica por conta da empresa executora os 

recolhimentos necessários ao INSS para emissão da CND da obra, quando for o caso. 

Deverá ser mantida no canteiro de obras pelo menos uma cópia do conjunto de 

pranchas do projeto, do memorial descritivo, da planilha de orçamento e do cronograma de 

execução, com a condição obrigatória de que os engenheiros e técnicos da CONTRATADA 

tenham pleno conhecimento e ciência do mesmo e de todos os serviços que deverão ser 

executados. 

A CONTRATADA se submeterá à FISCALIZAÇÃO por profissional habilitado designado 

pela CONTRATANTE, desde o início até a conclusão das obras, que fiscalizará a qualidade  

dos materiais de construção e da mão-de-obra empregada. 

A FISCALIZAÇÃO tem plena autoridade para determinar a paralisação dos trabalhos por 

motivos de ordem técnica, segurança, indisciplina, bem como, determinar a substituição de 

operários, inclusive engenheiro ou arquiteto, mestre-de-obras ou  encarregado, se os serviços 

não estiverem sendo bem conduzidos ou executados. 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras o “Diário de Obra”, que será o 

documento rotineiro de comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e o responsável técnico da  

CONTRATADA, onde ambos poderão proceder anotações acerca do andamento das obras, 

sendo visado diariamente por profissionais credenciados por ambas as partes. No “Diário de 

Obras” será anotado diariamente o andamento dos serviços, os períodos de chuva que 

interrompam a execução normal dos serviços, a relação de operários com nome e descrição do  

 

serviço executado por cada um, os problemas ocorridos, as solicitações e determinações da  

FISCALIZAÇÃO. 

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com os projetos e especificações  

deste memorial descritivo, com as Normas Técnicas da ABNT, com os manuais/catálogos e  

 

cláusulas de garantia dos fabricantes ou fornecedores de materiais e serviços, bem como com 

as legislações federais, estaduais e ambientais pertinentes ao objeto da especificação. 

Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, deverão ser fornecidas amostras, 

catálogos, manuais técnicos, cartelas e mostruários dos fabricantes e fornecedores dos 

materiais e serviços utilizados na obra.  
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Ficará sob responsabilidade da secretaria de Planejamento a orientação para dirimir 

dúvidas, oriundas do presente Memorial Descritivo, do Orçamento e dos Projetos.  

Eventuais divergências entre as medidas e especificações do projeto com as condições 

encontradas na obra, interferências que eventualmente ocorram entre estrutura, dutos, 

elementos construtivos, tubulações, equipamentos, etc, devem ser comunicadas à 

FISCALIZAÇÃO, a qual fará apreciação e aprovação das soluções alternativas apresentadas 

pela CONTRATADA. 

Toda alteração no projeto ou nas especificações somente poderá ser efetuada se houver 

autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá elaborar o “As Built” – Como Construído - que represente 

fielmente aquilo que foi executado, quantitativa e qualitativamente, resultante do projeto 

executivo com todas as alterações e modificações ocorridas durante a execução, retratando a 

forma exata de como foi construído o objeto contratado. O “As Built” deve ser elaborado ao 

longo do período de execução e entregue ao final das obras e antes do levantamento da 

caução e do recebimento definitivo, sendo considerado um dos pré-requisitos para a emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo da obra.  

A CONTRATADA deverá providenciar proteção dos serviços executados ou em 

execução contra qualquer evento que possa danificá-los durante a obra. Qualquer ocorrência 

ocasionada pelo não atendimento deste item deverá ser reparada ou refeita pela 

CONTRATADA, quantas vezes forem necessárias, sem ônus para a CONTRATANTE e sem 

prejuízo ao cronograma da obra, até a aceitação final do serviço pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA se responsabilizará por danos materiais ou prejuízos às instalações e 

ao patrimônio da CONTRATANTE, aos servidores e usuários dos órgãos ocupantes do prédio 

e a terceiros, inclusive na área externa e abrangência (canteiro de obras), danos este que  

venham a ser causados por seus operários ou prepostos durante a execução da obra. 

Deverá ser obedecido o disposto em legislação relativa à Segurança e Higiene do 

Trabalho, em especial à NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 

Construção Civil. 

Todos os serviços terão garantia de assistência técnica conforme prazos estabelecidos 

pela legislação ou por contrato particular para prazos maiores que os estabelecidos por lei. 

Todos os materiais a serem utilizados na obra deverão ter as seguintes características:  

 - Materiais novos sem utilização anterior; 

 - Cores, padrões e acabamentos, conforme especificado, definido e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO; 

 - Atender ao projeto, às especificações e às Normas Técnicas; 
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 - Antes de sua utilização devem estar em caixas ou embalagens originais fechadas e 

claramente identificadas; 

 - Todo material secundário (cantoneiras, fitas, chapas, etc), de fixação (tirantes, 

pendurais, parafusos, buchas, grampo, etc) , de consumo (estopas, panos, etc), de arremate 

(mastiques, calafetadores, espumas, borrachas, etc) e qualquer outro material necessário para 

a realização completa do serviço deverão ser considerados pela CONTRATADA no 

fornecimento e custo do serviço correspondente; 

 - Todos os materiais, equipamentos ou instalação provisórios, necessários para a 

realização completa dos serviços, tais como andaimes, plataformas, equipamentos de 

transporte e segurança, escadas, etc, deverão ser considerados pela CONTRATADA no 

fornecimento e no custo do serviço correspondente. 

A CONTRATADA deverá providenciar, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, a 

execução de testes ou ensaios para comprovar a qualidade e conformidade com as Normas 

Técnicas da ABNT. Os testes e ensaios deverão ser realizados nos locais indicados pela 

FISCALIZAÇÃO, sendo o custo dos mesmos responsabilidade da CONTRATADA. 

As Normas Técnicas da ABNT são referências mínimas para o fornecimento, execução, 

instalação, aplicação, ensaio, procedimentos, etc, dos materiais e serviços objeto da 

especificação. Todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e pertinentes devem ser 

consideradas, mesmo que não mencionadas ou explicitadas no texto da especificação. 

Qualquer serviço ou material que apresente defeito ou desconformidade com as 

especificações do projeto, normas, legislações, recomendações do fabricante / fornecedor, etc, 

estará passível de reprovação pela FISCALIZAÇÃO, seja em que estágio ou etapa de 

execução estiver o serviço. Neste caso o serviço deve ser reparado ou refeito quantas vezes 

forem necessárias, por conta e responsabilidade da CONTRATADA, e sem prejuízo ao 

cronograma da obra, até que o serviço seja aceito pela FISCALIZAÇÃO. 

A aceitação de qualquer serviço pela FISCALIZAÇÃO não exime a CONTRATADA de 

suas responsabilidades e, também, não as alteram nem as transfere, parcial ou totalmente, 

para a FISCALIZAÇÃO.  

 

06 - LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL 

 

Limpeza da obra: 

Os serviços de limpeza geral deverá satisfazer o seguinte requisito:  

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos; 
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Verificação final: 

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas 

condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, águas 

pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens etc. 

 

Canoinhas, 20 de dezembro de 2019. 

 

Patricia Marques Weil 

Engenheira Civil 

CREA PR145686/D Visto Sc 134467-3 
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