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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 e ampliação do Ginásio da E.M.E.F Antônio Marques.  

 

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.  

 

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1 Placa da Obra  

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

gráfica, fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo a dimensão de *2,4 x 1,2* M (sem postes para 

fixação)  

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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2.1 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. 

Serão feitos os seguintes serviços: Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de 

peças por meio de lixadeira, retirada de pintura, demolição manual de concreto simples, retirada de 

revestimento cerâmico, retirada de calha em chapa galvanizada e retirada de luminárias. 

 

3 – BANHEIRO 

3.1 MOVIMENTO DE TERRA 

 Preliminarmente ao início do movimento de terra deverão ser realizadas todas as demarcações 

necessárias ao movimento de terra, realizado por profissional habilitado e competente. Será feita a 

escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M. AF 02/2021 e também reaterro 

manual de valas com compactação mecanizada. 

 

3.2- FUNDAÇÃO 

3.2.1 BLOCOS DE FUNDAÇÃO  

 Essa é uma parte fundamental da obra onde serão necessários os seguintes materiais: Lastro de 

concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas; armação de bloco, viga baldrame e sapata 

utilizando aço CA-60 de 5mm – Montagem. AF 06/2017; Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 

utilizando aço CA-50 de 10mm e por final concreto c/seixo fck= 25MPA. 

 

3.2.2 VIGA BALDRAME  

O respaldo das fundações será feito pela viga baldrame, em concreto armado fck= 18 MPa. A 

armadura deverá estar completamente limpa de qualquer impureza prejudicial à aderência do concreto, 

sendo colocadas respeitando um recobrimento de 2cm. O concreto deverá ser lançado cuidadosamente para 

não levar a sedimentação, devendo ser adensado para a retirada do ar do seu interior. Deverá ser observado 

durante a fase de execução que não fiquem partes sem recobrimento. 

 

3.3 ESTRUTURAS 

3.3.1 Concreto Armado – Pilares 

 Os pilares serão feitos em concreto armado, as chapas para a forma serão feitas de chapa de 

madeira compensada plastificada e a armação do pilar será utilizado aço CA-60 de 5,0 MM. 

 

3.3.1.4 Concreto armado – Vigas 

 As formas para as vigas serão feitas em madeira compensada plastificada e na armação da viga 

será utilizado aço CA-60 de 5,0 MM. 
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3.4 PAREDE E PAINEL 

 As paredes serão feitas de alvenaria utilizando tijolo de barro a cutelo 

3.5 Cobertura 

A colocação das telhas deve ser feita de maneira cuidadosa. Será feita a colocação de telhas de 

fibrocimento e=6mm, serão feitos também o ripamento e encaibramento. 

 

3.6 PINTURAS 

Primeiramente será executada a limpeza das paredes em jato de alta pressão. Assim como deverão 

ser sanados problemas de imperfeições externas, principalmente nas abas do prédio mais antigo e emendas, 

com massa acrílica, assim como se caso verifique necessário a retirada de parte de reboco e execução de 

massa única. Finalizando com esmalte selador sem massa. 

Na pintura das paredes externas deverá ser primeiramente, após a limpeza, e acabamentos 

necessários, pintado com uma camada de tinta na cor branca para esconder as outras tonalidades de tinta 

existentes. Posteriormente será pintado em duas demãos em cor a definir com o setor de projetos juntamente 

com a secretária de saúde. 

 

3.7 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. 

 

3.8 Forro 

O forro deverá ser executado em lambril de PVC. Será utilizado também Barroteamento em 

madeira de lei p/ forro PVC. 

 

3.9 PISO 

Pisos deverão manter declividade mínima de 2% em direção à bivalente a partir do eixo da via, 

garantindo assim o escoamento da água. Será utilizada lajota simples (padrão médio). 

 

3.10 REVESTIMENTOS 

Todas as paredes internas e externas e superfícies em concreto armado, que não serão revestidas 

com cerâmica serão revestidas de reboco com argamassa no traço 1:6:adit. Plast. 
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3.11 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA  

3.11.1 Tubulações e conexões 

Deverão ser executadas de acordo com as normas, por profissional habilitado, compreendendo as 

seguintes instalações: Ponto de água e ponto de esgoto. 

3.11.2 Registros e outros. 

 Para realizar o seguinte processo são necessários alguns itens como: Bacia sifonada, chuveiro, 

Torneira plásticas, bancada de mármore, barra de apoio em “L”. 

3.12 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.  

4. GINÁSIO 

4.1 COBERTURA 

 A colocação das telhas deve ser feita de maneira cuidadosa. Haverá a colocação de uma nova calha 

e novos tubos. 

4.2 ESQUADRIAS 

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

folha de porta e portais que se encontrarem danificados, haverá colocação de quadra poliesportiva, 

estruturado por tubos de aço galvanizado e também tubo/tela arame galv.. c/ferragens (incluindo pintura 

anticorrosiva). 

 

4.3 PISO 

Pisos deverão manter declividade mínima de 2% em direção à bivalente a partir do eixo da via, 

garantindo assim o escoamento da água. Será feito um piso de concreto moldado in loco. 

 

4.4 REVESTIMENTO 

Será feito o revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 2,5x2,5cm 

(placas de 30x30cm) 

 

4.5 PINTURA 

Primeiramente será executada a limpeza das paredes em jato de alta pressão. Assim como deverão 

ser sanados problemas de imperfeições externas, principalmente nas abas do prédio mais antigo e emendas, 

com massa acrílica, assim como se caso verifique necessário a retirada de parte de reboco e execução de 

massa única. Finalizando com esmalte selador sem massa. 

Na pintura das paredes externas deverá ser primeiramente, após a limpeza, e acabamentos 

necessários, pintado com uma camada de tinta na cor branca para esconder as outras tonalidades de tinta 
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existentes. Posteriormente será pintado em duas demãos em cor a definir com o setor de projetos juntamente 

com a secretária de saúde. 

 

4.6 Instalações elétricas 

 Revisão de ponto de luz e colocação de refletor de alumínio com lâmpada mista 500w. 

4.7 Diversos 

 Será feita a construção de um muro para o ginásio, o muro será em alvenaria, rebocado e pintado 

2 faces (h= 2,0 m). 

 

16 - LIMPEZA GERAL  

16.1 - 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. 

 


