
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO 

LOCAL: COMUNIDADE DE MORRO DO CHAPÉU 

ESCOLA MUNICIPAL MARINHO DA COSTA LIMA 

RESPONS. TÉCNICO: ENG. CIVIL CARLOS WAGNER GOMES MOTA 

 
 
SERVIÇOS TÉCNICOS 

 
Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização 

antes de ser utilizado. No caso de o construtor querer substituir materiais ou serviços 
que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial 
justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita 
comparação com materiais e/ ou serviços semelhantes. Os serviços e materiais 
serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras. 

 
01 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 
 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES. 
Será demolido piso em concreto e afastamento. 

      - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO. 
Será demolida alvenaria nos locais indicados no projeto de arquitetura para 
adequação do prédio. 
 - RETIRADA DE FORRO DE PVC. 

 O forro de pvc deverá ser retirado e armazenado de forma que não haja dano as 
peças, pois o mesmo será reutilizado.  

 
2.0 – ALVENARIA 

 
 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

 

  Será executado alvenaria nos fechamentos de vão conforme projeto de arquitetura. 
Os tijolos devem ser assentado com regularidade, formando fiadas perfeitamente 
niveladas, prumadas e alinhadas; a espessura das juntas não deverá ultrapassar 1,5 
cm. 
Alvenaria será em tijolo cerâmico furado 09 x 19 x 19 cm de primeira qualidade e 
deverão ser assentes com argamassa de cimento e areia 1:4 
Nos vãos de esquadrias levarão em sua parte superior, vergas de concreto armado. 
Na parte inferior das esquadrias levarão contravergas ambas com a finalidade de 
evitar fissuras nos cantos das aberturas de portas e janelas. 

 
 
 
 
 



 

 
03- COBERTURA 

 
 REFORÇO/ADEQUAÇÃO NO ENGRADAMENTO. 
Será executado tratamento com cupinicida e troca de terças, caibros e ripamento 
onde for necessário e adequação do madeiramento com a inclinação estabelecida 
pelo fabricante, reforço na estrutura caso necessário. 

 
 - TELHA CERÂMICA TIPO PLAN: 
Será executado novo telhamento na edificação ampliada, inclusive telhas cumeeiras 
onde se fizer necessário. Conforme planta de cobertura. 

 
        04- FOLHAS DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA MACIÇA E COMPENSADA. 

 
04.01 FOLHAS DE PORTAS E JANELAS. 
Serão instaladas batentes e folhas de portas e janelas FERRO/METALON, conforme 
projeto. 
 
04.02 - PORTAS DE FERRO. 
Serão instaladas portas de ferro em conformidade com as descrições da planilha 
orçamentaria e ou planilha de referência SETOP ou SINAPI. 



 

 
 
05 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS. 
 
Deveram ser feitos os reparos que se fizerem necessários nas dependências a 
serem mantidas, bem como, novas instalações nas dependências que sofreram 
adequações, conforme projeto arquitetônico 
As instalações hidráulicas deverão ser executadas com base nas normas técnicas 
da ABNT. 
Nenhuma instalação poderá ser executada sem a expressa aprovação do engenheiro 
responsável. 
Deverão ser procedidos os reparos e substituições necessárias em tubulações, ralos 
e válvulas danificados nos banheiros existentes. 
Deverá ser instalada uma pia com material e dimensões indicadas na planilha 
orçamentária, uma torneiras e acessórios de instalações nas cozinhas, locação e 
dimensões vide projeto básico. 
No sanitário PNE deverá ser instalado um vaso sanitário acessível de louça, com 
barras de aço inoxidável, Detalhes e dimensões vide projeto básico. 

 
 

Distribuição de água fria 

 
Toda a distribuição de água fria será executada com tubos de P.V.C soldável, sendo 
que deverá ser conectado na caixa d’água de polietileno com tampa rosca. 

 
Esgoto e ventilação 

 
Todo o dimensionamento será feito em função do número de aparelhos utilizados e 
de acordo com as recomendações da ABNT. 
Deverá ser respeitada a declividade mínima nunca inferior a 3,00 %, bem como a 
bitola da tubulação a ser utilizada que deverá ser de PVC rígido. 
Os ralos serão em PVC com grelha de metal cromado, com dispositivo de fecho 
para evitar a penetração de insetos. 

 
Especificações dos materiais 

 

 Tubos e conexões de PVC para instalações de água fria, Tigre ou similar 

 Tubos e conexões de PVC para instalações de esgotos sanitários, Tigre o 
similar. 



 

 
06- REVESTIMENTOS 

 
 06/01- REVESTIMENTO CERÂMICO 
Serão instalados azulejos na cantina, sala de exposição e nos sanitários conforme 
projeto arquitetônico. 
 06/02 -CHAPISCO/MASSA ÚNICA 
Todos os fechamentos de vão, receberá chapisco e revestimento com massa única 
(emboço paulista) no traço: 1:2:8 esp=20mm com execução de talisca. 
Antes de ser iniciado qualquer tipo de revestimento, deverão ser testadas as 
canalizações ou redes condutoras de fluidos em geral, à pressão recomendada para 
cada caso. 

 
07- PISOS 

 
 - CONTRAPISO, LASTRO DE CONCRETO. 
Serão executados contra piso em concreto não estrutural com esp=5cm em todas as 
salas a serem construídas. 

 
8.0 - LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS 

 

As louças para as bacias sanitárias serão na cor branca e compatível com as 
válvulas caixa acopladas, acompanhada de dispositivos de fixação adequados, tudo 
de 1ª qualidade. 

 
Torneiras 
 
Torneira para lavatório: 
Nos lavatórios deverão ser instaladas torneiras cromadas com de mesa, 1/2" ou 

3/4". 



 

 
09– PINTURA 

 
Será executada em toda edificação interna. 
 

 - PINTURA NAS PORTAS E JANELAS DE FERRO.  
 

 As portas de ferro e janelas deverão serem feitas a limpeza e lixamento de 
todas as peças novas. 

 Aplicar pintura esmalte e fundo anticorrosivo e todas as portas e janelas novas. 
 

 - TINTA LATEX ACRILICO nas paredes: Todas as paredes internas e 
externas bem como forro receberão tinta acrílica lavável nas cores a serem 
definidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ. 
Na execução destes trabalhos devem ser adotadas as seguintes 
especificações: 

 Eliminar todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescências, 
recorrendo à raspagem ou escovação da superfície. 

 Remover todas as manchas de óleo, graxa ou qualquer agente contaminador 
gorduroso. 

 Corrigir imperfeições profundas com o mesmo acabamento utilizado na 
alvenaria, como exemplo, gesso ou reboco. As imperfeições menores devem 
ser corrigidas com massa corrida. 

 Lixar a base com lixa grana 100, tirar todo o pó. Aplicar em seguida, duas 
demãos de tinta acrílica lavável. 



 

 
 
10.0 – LIMPEZA FINAL DA OBRA 

 

No final de todos os serviços deverá ser procedida a limpeza final e remoção 
de todos os entulhos. 

DECLARAÇÕES FINAIS 
 
 

Quaisquer diferenças nas quantidades dos serviços propostos deverão ser 
imediatamente comunicadas ao setor de fiscalização técnica da Prefeitura. Nas 
descrições dos serviços presentes no projeto, memorial descritivo, orçamento 
sintético, estão inclusos todos os materiais e mão-de-obra necessárias para o pleno 
acabamento e uso do equipamento público; mesmo que tais materiais não estejam 
incluso no serviço, sendo que o quantitativo descrito terá que ser rigorosamente 
executado. 

A empresa deverá manter na obra, a disposição da fiscalização, um “Diário de 
Obras”. 

A empresa deverá, antes de iniciar a obra, apresentar as ART`s de execução 
da obra. 

A empresa deverá instalar a placa de obra a ser definida pela Prefeitura 
Municipal de Pedras de Maria da Cruz. 

A guarda de materiais e ferramentas necessárias para a execução da obra 
será de responsabilidade do executor. 

 
 
 
 
 

Responsável técnico: 
Eng. Civil Carlos Wagner G. Mota    

CREA 199.663/D 


