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                                   MEMORIAL DESCRITIVO  

I - OBJETIVO  

 

1 - Esta especificação tem como objetivo cumprir os requisitos necessários à execução da obra 

civil de Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental SÃO JOSE, localizada na 

Comunidade de goiabal, município de Ipixuna do Pará.  

 

2 - Nenhuma alteração técnica de execução ou materiais especificados poderão ser colocados 

na obra sem o prévio consentimento formal do órgão técnico Secretaria Municipal de Obras.  

 

II - GENERALIDADES  

 

1 - A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovação da obra, sendo, 

todavia de responsabilidade da empresa proponente a apresentação dos serviços descritos em 

planilha própria, em modo a contemplar a execução dos serviços descritos no memorial e/ou 

indicados na planta do projeto arquitetônico. As divergências ou omissões serão definidas pela 

fiscalização da Secretaria Municipal de Obras.  

2 - Prazo de execução: 90 (noventa) dias corridos.  

 

III - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

1 - FISCALIZAÇÃO  

 

A FISCALIZAÇÃO será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela Secretaria 

Municipal de Obras. Cabe ao FISCAL, verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e 

outros elementos informativos.  

 

IV - SERVIÇOS  

 

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1 Placa da Obra  

Será colocada em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, constituída em chapa galvanizada, fixada 

em estrutura de madeira de lei, obedecendo ao modelo e dimensão fornecida pela Secretaria 

Municipal de Obras.  

Observação: Ao término dos serviços, a CONTRATADA se obriga a retirar a placa da obra, tão 

logo seja solicitado pela FISCALIZAÇÃO.  

 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

CNPJ N°. 83.268.011/0001-84 
             SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA, URBANISMO E ENERGIA 

_________________________________________________________________________________________________________

Avenida Presidente Vargas s/n° - Centro – CEP 68637-000 – Ipixuna do Pará - Pará 

1.2 Demolições e retiradas  

Os serviços de retirada e demolições de materiais serão executados conforme planilha 

orçamentaria nos locais indicados pela fiscalização. Os resíduos desses serviços deverão ser 

removidos manualmente e destinados a locais apropriados. 

As retiradas que serão executadas são as seguintes: Retirada de Pilar de madeira, Lixamento 

de pintura antiga, retirada de peças de madeira da cobertura e telhas de barro danificadas e 

retirada de calha em chapa galvanizada.  

 

2. PAREDES E PAINÉIS: 

 

 Alvenaria de Tijolo: 

As  paredes  em alvenaria de tijolo serão erguidas  a cutelo, com tijolo cerâmico de 06 furos, 

assentados com argamassa  no traço 1:6:2 (cimento,areia e barro ou aditivo ligante de fabricação 

industrial), obedecendo às dimensões e alinhamento indicados no projeto arquitetônico. 

O tijolo devera ser assentado formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumado.  

A  espessur a das  juntas  deverá ser no máximo de 1,5cm, ficando regularmente colocadas em 

linhas horizontais e contínuas e verticais descontínuas. 

Deverão ser colocados tacos de madeira de lei com 2,50cm de espessura, previamente 

imunizadas, para fixação posterior das esquadrias de madeira. 

 Sobre os vão das portas e janelas, deverão ser usadas vergas de concreto armado, 

convenientemente dimensionadas com o mínimo de 20cm de apoio para cada lado. 

 As paredes de vedação sem função estrutural serão encunhadas nas vigas, com tijolos dispostos 

obliquamente. Esse respaldo  só  poderá  ser  executado  depois de decorridos pelo menos 08 

(oito) dias após a execução de cada pano de parede. 

 Antes da execução do revestimento,  deverá  ser  feito o encaliçamento  com  argamassa 1:6 

(cimento e areia), nos  vazios existentes  entre   a alvenaria e os elementos de concreto que 

contornam a parede. 

 As reentrâncias, maiores que 40mm, deverão ser preenchidas com cacos de tijolo e argamassa 

1:6. 

 

Observação:    Para  efeito  da  medição  deverá ser descontado, da área de alvenaria todo 

o vão de esquadrias. 

 

 

3 - COBERTURA  

A remoção das telhas deve ser feita de maneira cuidadosa sendo deixadas integras à 

disposição. As telhas removidas serão selecionadas e recolocadas na cobertura do Prédio. Caso 

haja telhas quebradas deverá ser substituída pelas novas. As telhas utilizadas na obra serão as 

Telhas Plan. 

 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

CNPJ N°. 83.268.011/0001-84 
             SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA, URBANISMO E ENERGIA 

_________________________________________________________________________________________________________

Avenida Presidente Vargas s/n° - Centro – CEP 68637-000 – Ipixuna do Pará - Pará 

4- IMPERMEABILIZAÇÃO: 

4.1 -    Descupinização: 

Toda a madeira a ser empregada na obra Toda madeira receberá 

imunização/descupinização com inseticida de princípio ativo, será diluído em solvente em 

aguarrás. 

Observação:   A  Imunização  de madeira,  através  do  método    de  imersão,  não   poderá 

se  realizada  dentro  do  Imóvel.   Essa  madeira  deverá  entrar  na obra Imunizada e seca,   

onde  será  disposta uniformemente  sobre  o  piso  protegido  antecipadamente com lona 

plástica. 

5 - ESQUADRIAS  

Deverá ser realizada revisão geral nas janelas e portas existentes, substituindo vidros, 

ferragens, folha de porta e portais que se encontrarem danificados. 

As esquadrias deverão ser instaladas conforme dimensões contidas no quadro de 

esquadrias presente no projeto arquitetônico. Todas as peças de madeira que compõe as 

esquadrias deverão ser previamente imunizadas com produto praguicida à base de deltametrina. 

Os batentes deverão ser fixados a alvenaria por meio de espuma de poliuretano expandido, 

espalhado ao longo de toda superfície em contato com a parede. As portas de abrir deverão ser 

fixadas ao batente por meio de dobradiças de primeira linha 

 

6 - FERRAGENS  

Antes do assentamento, as ferragens deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. As 

grades e portões de ferro deverão ser executados de acordo com as vistas das fachadas, 

dimensões e bitolas contidas no projeto de arquitetura.  

a) Todas as ferragens para as esquadrias de madeira serão obrigatoriamente de latão cromados, 

de primeira qualidade do tipo “LA FONTE”, “ALIANÇA” ou similar.  

b) As fechaduras que serão utilizadas são as para porta externa e de banheiro 

 

7 - PISOS  

 

7.1 - Lajota Cerâmica  

Os pisos indicados no projeto arquitetônico, receberão acabamento em lajota cerâmica, 

(confirmar dimensão existente no local), PEI-IV. Serão assentes em juntas corridas com 

argamassa de cimento e areia no traço 6.1:4 ou argamassa de fabricação industrial. A cor será 

definida com a Fiscalização.  

Por ocasião do assentamento o ambiente deve estar com boa luminosidade. Deverão 

ser puxadas linhas para controlar o alinhamento correto das fiadas.  
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8 - PINTURA  

Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência e com 

produtos preparados industrialmente, devendo ser observadas todas as instruções fornecidas 

pelos respectivos fabricantes.  

Todas as pinturas deverão obedecer aos tipos e cores definidas em projeto ou 

determinadas pela FISCALIZAÇÃO, assim como a todas as instruções para uso, fornecida pelos 

respectivos fabricantes das tintas.  

As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e 

convenientemente preparadas, lixadas e enxutas, para posteriormente receber o tipo de pintura 

a que se destina.  

As superfícies de madeira serão preparadas com o emprego de lixas, cada vez mais 

finas, até obterem-se superfícies planas e lisas.  

As superfícies de ferro deverão ser previamente lixadas e receber tratamento 

anticorrosivo, salve aqueles que já chegarem à obra tratada de fábrica.  

O acabamento deverá ficar perfeitamente liso, sem escorrimentos de tintas ou falhas 

de aparelhamento. Cada demão de tinta só será aplicada, após a anterior estar completamente 

seca, convindo observar um intervalo de 24:00 horas entre demãos sucessivas.  

O mesmo cuidado deverá haver entre demãos de massa e de tinta, observando um 

intervalo mínimo de 48:00 horas.  

Serão obedecidas as recomendações do fabricante na aplicação de tintas, aparelhos, 

massas, solventes, etc.  

Em caso de limpeza recomenda-se o uso de pano úmido e sabão neutro, sendo vedado 

o emprego de qualquer tipo de detergente ou abrasivo.  

Antes do processo de pintura será necessário o emassamento das paredes para poder 

receber a pintura. 

8.1 - Acrílica Interna  

As superfícies internas depois de tratadas com líquido selador receberão e pintura com tinta 

acrílica de 1º qualidade em 02 (duas) demãos, de fabricação Renner, Suvinil, Coral ou similar.  

8.2 - Acrílica Externa  

As superfícies externas depois de tratadas com líquido preparador receberão 

emassamento com massa corrida PVA pintura com tinta acrílica de 1º qualidade em 02 (duas) 

demãos, de fabricação Renner, Suvinil, Coral ou similar.  

8.3 - Esmalte Sintético Sobre Madeira:  

As esquadrias de madeiras depois de tratadas com selador, serão aparelhadas e 

pintadas com tinta esmalte sintético semi-fosco, de fabricação Renner, Suvinil, Coral ou similar, 

em tantas demãos quantas  

forem necessárias, para um perfeito acabamento.  

8.4 - Esmalte Sintético Sobre Ferro  
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As superfícies de ferro depois de tratadas receberão pintura com tinta esmalte sintético 

sobre base anticorrosiva, de fabricação Renner, Suvinil, Coral ou similar, em tantas demãos 

quantas forem necessárias, para um perfeito acabamento.  

8.5 - Verniz Poliuretano  

As superfícies do madeiramento aparente das coberturas, após bem lixadas, receberão 

o acabamento em verniz poliuretano, de fabricação Renner, Suvinil, Coral ou similar, em tantas 

demãos quantas forem necessárias para se obter um bom acabamento.  

 

9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

Deverão ser feitas revisões em todo sistema elétrico. Sendo assim, os serviços de 

instalações serão executados segundo as especificações do projeto elétrico, assim como as 

Normas da CONCESSIONÁRIA LOCAL e as da ABNT, sendo de responsabilidade da empresa  

CONTRATADA.  

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com a planilha de 

quantidades fornecida pela Secretaria Municipal de Obras.  

9.1 – Interruptores, tomadas, disjuntor, bocal e fita isolante  

Os interruptores serão de 01 tecla 10A, 250V  

As tomadas serão as de 2P+T 10A (S/ fiação) 

Os cabos serão de cobre 2,5mm2-750V, cobre 4,00mm2 – 750 V 

Os eletroduto flexível de 1’’, flexível de 3/4’’ 

9.2 - Lâmpadas FLC  

Serão utilizadas as lâmpadas florescentes, compacta 2UBRANCA 15W, base E27 

(127/220V) e também compacta 3U branca 20W, base E27 (127/220V) 

 

10 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:  

Deverão ser feitas revisões das instalações hidrossanitárias, executadas 

de acordo com as normas, por profissional habilitado, compreendendo as 

seguintes instalações: água fria esgoto e outros.  

10.1 Instalações de água fria: 

Deverão ser empregados tubos de PVC rígido soldável e respectivas 

conexões e acessórios que atendam integralmente as exigências e 

especificações prescritas pelas normas da ABNT próprias para cada tipo de 

material, em função do uso específico.  

 

 

10.2 Instalações de esgoto primário e secundário: 

 Serão executadas em PVC, de acordo com as posturas vigentes no município. 

No sanitário PNE os equipamentos instalados serão: 
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10.2.1 revisão de ponto de esgoto; tubo de PV-150mm (LS); Sifão Plástico 

flexível, Ralo sifon, PVC, quadr. 100*100*53mm, 40mm com grelha branca 

10.3 Aparelhos, louças, metais e acessórios sanitários: 

10.3.1  Pia com 01 cuba em aço inox – incl. Torneira, sifão e válvula. 

10.3.4 Engate Plastico 1/2'’ 

10.3.6 Porta toalha argola – cromado 

 

11 - LIMPEZA GERAL  

11.1 - Limpeza Geral e Entrega da Obra  

A obra será entregue totalmente acabada, limpa e livre de qualquer entulho 

remanescente dos serviços executados.  

As instalações (elétricos, hidrossanitários e drenagem) serão testadas e verificadas as 

condições de funcionamento. 

 

 

RESPONSAVEL TÉCNICO: 

_______________________________________ 


