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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 Tiradentes, no 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 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES  
 

1 – PLACA DE OBRA  

 

Será colocada em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, constituída de lona com plotagem de 

gráfica, 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. 
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2- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Será feito o serviço de retirada de  de revestimento cerâmico (inclusive camada 

regularizadora), louça sanitária, ventilador de teto e telas de arame. 

  

 

3 - ESQUADRIAS 

 Os serviços de esquadrias deverão ser executados de acordo com as dimensões e 

especificações determinadas no projeto arquitetônico. 

3.1 - Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro (s/muro) 

 Será feita a instalação de tela de arame galvanizado, para tal execução serão utilizados 

pontos de solda, cantoneira em ferro 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16", tela alambrado arame galvanizado 

fio 12 # 2"e  argamassa de cimento e areia 1:4. 

 

3.2 - Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço 

 A instalação da porta em divisória naval deverá ocorrer de acordo com a instrução do 

fabricante da mesma. 

   

 

4 - FERRAGENS 

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

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 das portas de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e 

maçaneta do tipo bola e de trinco reversível acionado pela maçaneta e pela chave com 02 

(duas) voltas. As chaves deverão ser fornecidas em duplicata. 

c) As fechaduras das portas dos sanitários deverão ser do tipo “Livre-Ocupado”, de embutir 

com espelho. 

d) As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado, com anel de 3 ½”x3” e serão no 

mínimo de 03 (três) unidades por folha. 

e) Deverão ser colocados ferrolhos para porta e janela (médio) 

 

5 - REVESTIMENTOS 

5.1 - Divisória naval perfil em aço/miolo celular 

 A instalação da divisória naval deverá ocorrer de acordo com a instrução do fabricante 

da mesma. 

 

  

 

5.2 - Revestimento Cerâmico Padrão Médio 
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 Todos os pisos, antes da pavimentação final, deverão ser previamente conferidos a fim 

de que obedeçam aos níveis ou inclinações previstos para o acabamento que os deve cobrir. 

 As superfícies capeadas com cimentados terão declividades mínimas de 0,5% de modo 

a ser assegurado o rápido escoamento das águas superficiais, em direção aos locais previstos 

para seu escoamento. 

 - Camada Impermeabilizadora 

 Todo o “caixote” da obra será preenchido com uma camada impermeabilizadora de 

10,00cm de espessura em pedra preta argamassada no traço 1:6 (cimento e areia), com 

adição de um impermeabilizante do tipo SIKA 1 ou similar, na dosagem recomendada pelo 

fabricante, sobre base de aterro apiloado. 

 Esta camada só será lançada, após a instalação de todas as canalizações que 

porventura venham a passar sob o piso. 

 - Camada Regularizadora 

 Será executada com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia) com 3,00cm de 

espessura, com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final, obedecendo aos 

níveis ou inclinações previstas para o acabamento que os deve recobrir. 

 As superfícies capeadas com cimentado terão declividades mínimas de 0,5%, de modo 

a ser assegurado o rápido escoamento das águas superficiais, em direção aos locais previstos 

para seu escoamento. 

 

6-  TELHADO 

6.1 - Forro 

 O forro deverá ser executado em lambril de PVC.  

6.2 – Retelhamento 

 Será feita a retirada e recolocação das telhas cerâmicas para que sejam sanados os 

problemas decorrentes das fortes chuvas que ocorrem na região. 

  

7 - 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. 
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 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. 

7.1 - Acrílica Interna 

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

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

similar. 

7.2 - Acrílica Externa 

 As superfícies externas depois de tratadas com líquido preparador receberão pintura 

com tinta acrílica de 1º qualidade em 02 (duas) demãos, de fabricação Renner, Suvinil, Coral 

ou similar. 

7.3 - 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. 

7.4 - Esmalte Sintético Sobre Ferro 

 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. 

7.5 – Caiação 

 As superfícies internas e externas depois de tratadas receberão a caiação com adoção 

de fixador 2 demãos. 

  

 

8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 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. 

8.1 - Interruptores 
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 Os interruptores serão de 02 teclas e  03 teclas e e tampa cega plástica de fabricação 

PIAL, FAME ou similar, instalados em caixas 4”x2”, a uma altura padrão já existente no local. 

8.2 - Lâmpadas FLC 

 Serão fornecidas e instaladas Lâmpadas econômicas compactas do tipo FLC 20W  

INTRAL, PHILIPS, TINOCO ou similar. Além da instalação de bocal com rabicho para 

recebimento das luminárias. 

 

 

9 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS: 

 Será feita a instalação de assento plástico, caixa de descarga plástica externa, registro 

de pressão com canopla de 1/2'”, mictório individual em louça com acessórios grelhas 

metálicas para caixa sifonada medindo 10x10cm, torneira plástica de ½ e espelho de cristal 

(0,40cmx0,60cm) com moldura em alumínio. 

 Os serviços de instalações obedecerão às Normas da ABNT NB-19, NBR-5626 (NB-

92), NBR- 7229 (NB-41) e Normas da CONCESSIONÁRIA LOCAL. As instalações hidro-

sanitárias deverão ser executadas de acordo com a planilha de quantidades fornecida pela 

Secretaria de Obras. 

 

 

10 – ELEMENTOS DE ESCOLA 

 Serão feitas as instalações de ventiladores de teto nos pontos já existentes e quadro 

magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio. 

 

 

 

11 – PEQUENAS OBRAS 

 Será construída uma passarela coberta c/telhas de barro. Para tal execução serão 

utilizados: peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar; peça em madeira de lei 5"x2" 4 m apar, 

escavação manual ate 1.50m de profundidade, aterro incluindo carga, descarga, transporte e 

apiloamento, fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8; baldrame em conc.ciclópico 

c/pedra preta incl.forma; cobertura - telha plan; encaibramento e ripamento; camada 

impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1); cimentado liso c/junta de madeira e 

verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado. 
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12- URBANIZAÇÃO 

 Para a construção do muro em alvenaria, chapiscado e pintado com caiação(h=2.0m) será 

necessário a locação planimetrica de linha, retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora), 

escavação manual ate 1.50m de profundidade, fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8, 

baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma, concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca 

(incl., alvenaria tijolo de barro a cutelo, chapisco de cimento e areia no traço 1:3. e PVA externa sem 

superf. preparada. 

 

13 - LIMPEZA GERAL 

13.1 - 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, hidrossanitárias e drenagem) serão testadas e verificadas as 

condições de funcionamento. 

 
 
 
 
 
 
 


