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MEMORIAL DESCRITIVO  
 
PROJETO:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO C.E.I. MACHADO DE ASSIS. 

LOCAL: ESQUINA DA RUA OTÁVIO TABALIPA COM JULIO CORRÊA DA COSTA. 
 
1.0 RESUMO DO PROJETO 
 

1.1 OBJETO: 
 

O presente memorial descritivo tem por objetivo orientar a execução dos serviços de 
reforma e ampliação do CEI MACHADO DE ASSIS através dos projetos em anexo. 

A construção deverá ser executada conforme as normas técnicas e projeto 
aprovado, toda e qualquer alteração que porventura seja necessária ou especificações, 
visando melhorias, só será admitida pelo fiscal responsável da obra juntamente com o 
autor do projeto se necessário. 

A fiscalização poderá paralisar a obra ou mesmo mandar refazê-la, quando os 
mesmos não se apresentarem de acordo com o projeto ou solicitação do fiscal através do 
diário de obras. 

A vigilância da obra é de responsabilidade da CONTRATADA até a sua entrega, 
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos recorrentes da execução da mesma. 
É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, manter atualizado no canteiro de obras 
para evitar interrrupções por embargo: 

 
Diário de obras; 
Jogo completo dos projetos, especificações, orçamentos, cronograma; 

          Placa da obra.  
 
Todas as medições pela fiscalização da Prefeitura deverão ser acompanhadas pelo 

Engenheiro responsável da obra para eventuais esclarecimentos.  
     
1.2 SERVIÇOS TÉCNICOS: 

 
Todo o material empregado na obra poderá sofrer recusa da fiscalização se 

necessário por não atender as exigências do projeto proposto.  
Caso haja necessidade de substituição de materiais ou serviços que constam nessa 

especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua 
utilização e composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e 
ou serviços semelhantes, além de catálogos de informação e complementares. 

Todos os serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas 
Brasileiras com suas respectivas garantias vigentes em lei (solicitar junto aos fornecedores 
de materiais qual norma aplicada no produto e respectivo prazo de garantia).  
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1.3 EQUIPAMENTOS: 
 

Serão fornecidos pela empresa CONTRATADA todos os equipamentos e 
ferramentas adequadas atendendo todas as normas de segurança e com a utilização dos 
respectivos e (Equipamentos de Proteção Individual) necessários.  

 
1.4 LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRA 

 
O canteiro de obras deverá ser mantido limpo e organizado com todos os materiais e 

equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários. 
 
2.0 INFRA-ESTRUTURA 
 
   
2.1 DEMOLIÇÕES, FECHAMENTOS E RETIRADAS  
 
 A construtora executará as obras de demolição fechamento e retiradas, de forma a 
permitir a implantação das obras planejadas e projetadas, com responsabilidade pela 
segurança e integridade do funcionário, sob autorização e fiscalização da Prefeitura do 
Município de Canoinhas. Todas as despesas correrão por conta da construtora. 
A área de demolição do revestimento cerâmico, do contra piso, do piso de madeira devem 
ser conferidas no projeto arquitetônico que segue em anexo.  
O fechamento externo existente deve ser removido e substituído por alambradro de tela 
soldada conforme descrito no orçamento.  
 

3.0 SUPRA-ESTRUTURA 

 

3.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

Á área nova a ser construída (conforme projeto em anexo) é mista. A fundação será composta 
do bloco com duas brocas de concreto armado.Os pilares e vigas devem seguir o projeto 
estrutural. 

Parte da estrutura é composta por concreto armado e outra por estrutura metálica.  

Todas as aberturas deveram receber vergas e contra vergas (no caso de janelas).  

A viga baldrame, tanto do fechamento do alambrado e de onde terá elevação de alvenaria deve 
ser impermeabilizada para evitar problemas com infiltrações.  

 

3.2 COBERTURA 

A cobertura existente deve ser revisada, tanto a estrutura como a cobertura, ao final 
da reforma não deve existir nenhum ponto com infiltração ou goteira na edificação. Nesta 
revisão a empresa vendedora deverá verificar o estado da estrutura em madeira, das calhas, 
rufos e telhas. E substituir as que apresentarem problemas.   
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          Cobertura existente que passará por reforma.   

 

Durante a revisão da cobertura deve ser feito relatório fotográfico com o antes e depois. 

A cobertura nova deve seguir as especificações do projeto de estrutura metálica, ser 
fabricada em tesoura de aço e trama metálica. A telha instalada deve ser do tipo termo 
acústica, para gerar conforto aos usuários.   

As calhas, rufos e condutores devem ser instalados conforme projeto, e prévia 
autorização do engenheiro responsável.   
 
3.3 ALVENARIAS 
 
            Será necessário o levantamento de paredes externas e internas de tijolos e rejunte 
1:3 (cimento,areia) conforme indicação em projeto na área nova que será construída. 
Esses tijolos devem ser de primeira qualidade. O assentamento deve ser feito no prumo e 
no esquadro. Seguindo as normas. O acabamento deve ser feito com (chapisco, reboco e 
emboço e pintura).  
 
4.0 PISOS: 
 
 Conforme projeto arquitetônico deve ser executada calçada (passeio) em piso de 
concreto com 6cm de espessura no perímetro da escola , na área nova construída e no 
local que receberá a grama sintética.  
 O piso de concreto no perímetro da escola deve ser executado de tal forma que evite 
o acumulo de agua no local com inclinação para a área de gramado.  
 
 
4.1 CONTRAPISO: Na área onde hoje fica o piso de madeira, será necessário um 
contrapiso para nivelar a área. A quantidade deve seguir o especificado no orçamento. 
Esse nivelamento tem como objetivo regularizar a área e diminuir a quantidade de 
argamassa.  
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4.2 PASSEIO EXTERNO: O passeio na área externa deve seguir as normas previstas pelo 
município, os detalhes do projeto e ao que se refere a acessibilidade. 
 
5.0 ESQUADRIAS: 
 
5.1 JANELAS DE VIDRO TEMPERADO 
 
 Exceto a janela da cozinha, todas as outras serão substituídas por esquadrias de 
vidro temperado de correr 2 folhas, chumbadas perfeitamente, niveladas e prumadas.  

Deverá ser aplicado silicone nas laterais antes da colocação dos vidros para evitar 
infiltrações. 

  
 
5.2 JANELAS DE VIDRO TEMPERADO Maxi-AR  
 
           As janelas deverão ser de vidro temperado fosco Maxi-AR, instaladas nos banheiros 
e no depósito da cozinha. Chumbadas e perfeitamente niveladas e prumadas.  
 
 Deverá ser aplicado silicone nas laterais antes da colocação dos vidros para evitar 
infiltrações. Os peitoris deverão ser de granito com 3cm de espessura assentada com 
argamassa colante conforme previsto em orçamento. 
 
5.3 PORTAS: 
  
 Na entrada da edificação nova deve ser instalada uma porta de ferro, conforme 
dimensão prevista no projeto. A mesma deve ser feita com materiais de primeira qualidade 
e aprovada pela fiscalização antes de sua instalação. A cor da porta deve ser branca. 
 As portas internas também devem ser substituídas, conforme quantitativo presente 
no orçamento.  
 
6.0 PINTURAS: 
   
 As tintas deverão ser de primeira qualidade e as cores determinadas previamente 
pela fiscalização, conforme padrão da Prefeitura. 
 Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme sem manchas ou 
tonalidade diferentes, tomando-se o cuidado especial no sentido de se evitar o corrimento 
ou salpicadura de tintas nas superfícies não destinadas a pintura. 
 Os salpicos que não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta 
estiver fresca.         

Toda a edificação deve ser pintada, interna e externamente. A pintura externa deve 
seguir as cores das imagens renderizadas do projeto arquitetônico.  

Internamente as salas devem ser pintadas na laje de branco fosco e nas paredes até 
a altura de 1,50 metros no azul pintado na área externa e o restante do pé direito em cor 
branca. 

A pintura da estrutura metálica deve seguir o detalhado no orçamento.  
 
As portas devem ser na cor branca. 
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7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:  
 

As instalações deverão ser executadas com materiais de primeira qualidade, 
conforme projeto elétrico complementar e responsabilidade de profissional específico. 

 
As instalações elétricas se dividem em instalações elétricas novas e revisão da 

existente.  
 Na área existente por questão de segurança vamos substituir as tomadas e 
interruptores pelo tipo embutidas, para dar mais segurança ao local. As tomadas instaladas 
devem ser do tipo 20A. Os pontos devem ser escolhidos de acordo com as professoras e 
aprovada pelo engenheiro responsável. 
 
7.1 LUMINÁRIAS 
  
 As luminárias das salas também devem ser substituídas, pois as mesmas não tem 
um padrão específico. Conforme imagem abaixo.  

 
 
O projeto elétrico novo, deve seguir o descrito nas especificações de projeto e orçamento.  
 
8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 
 No banheiro utilizado pelas crianças é necessária a retirada da pia existente e 
instalação de duas novas, em granito cinza.  As louças sanitárias como pia e vaso deverão 
ser na cor branca, de 1ª qualidade, das marcas comerciais utilizadas. 
 Nos banheiros atualmente temos caixas de descarga que devem ser substituídas por 
caixa acoplada.  
 Os vasos sanitários, adulto e infantil também devem ser substituídos, com seus 
assentos, e ser entregues em perfeito estado de funcionamento. 
 A rede de abastecimento de água será executada com tubos e conexões de PVC 
rígido soldável. Os registros e as torneiras serão em metal cromado 1ª.linha. A válvula de 
descarga acoplada será de 1ª linha, acompanhada do tubo de ligação ao vaso sanitário. 
 As ligações das torneiras, engates e aparelhos serão feitos utilizando-se conexões 
de PVC com bucha de latão. 
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9.0 FORRO  
 
O forro de PVC será substituído apenas na sala das professoras, onde houve uma 
ampliação. 
  
 
10.0 PREVENTIVO DE INCÊNDIO 
 
10.1  EXTINTORES  
 
 Será colocado 1 extintores de 4KG, conforme descrito no orçamento, instalado na 
edificação nova próxima ao depósito.  
 
 O abrigo de cilindro deve ser substituído do local onde ele esta instalado atualmente 
e levado para o corredor nos fundos da escola. Seguindo todas as especificações e 
normas. O mesmo deve ser entregue em pleno funcionamento. 
 
11.0 PARQUINHO INFANTIL.  
 
 Atualmente o parquinho fica nos fundos da edificação, no entanto, ele será alterado 
e levado para frente.  
O parquinho novo deve receber grama sintética, sobre o piso de concreto, conforme 
detalhado em projeto. Os brinquedos que serão instalados sobre as bases de concreto 
devem ser:  
 
- 1 GIRA GIRA; 
- 1 BALANÇO EM FERRO COM DUAS CADEIRINHAS; 
- 1 ESCORREGADOR INFANTIL;  
- 1 GANGORRA DE FERRO. 
 
   
12.0 LIMPEZA 
 
 As sobras da obra e entulhos deverão ter destinação específica, atendendo as 
normas de meio-ambiente. As instalações serão ligadas definitivamente a rede pública 
existente sendo entregues devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento.   
 
13.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A obra deverá atender todas as recomendações da ABNT e das concessionárias 
local. 
 O contratado tem ciência do presente memorial descritivo e das especificações 
técnicas em anexo, comprometendo-se a cumprir tais instruções.   
 

Será de responsabilidade da CONTRATADA pela execução e ônus financeiro de 
eventuais serviços extras, indispensáveis ao pleno funcionamento, mesmo que não 
constem em projeto, memorial, especificação e orçamento. 
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Ficará sob responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Orçamento a 
orientação para dirimir dúvidas, oriundas do presente Memorial Descritivo , Orçamento 
Detalhado e /ou dos Projetos. 
 

                                                                
 
 
 

 


