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MEMORIAL DESCRITIVO  

REFORMA BANHEIROS ESCOLA SANTA TERESA 

 

Obra: Reforma banheiros 

Dimensão: 30,12m². 

Local: Vila Teresa , interior do Município de Campina Das Missões. 
 

1. GENERALIDADES  

 

 O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer parâmetros a serem 

observados durante toda a execução da obra de Reforma dos banheiros das escola Santa 

Teresa, com área de 30,12², sem acréscimo de área.  

  

2. CONVENÇÕES PRELIMINARES 

 

Durante a execução da obra deverá ser observada a NR-18 do Ministério do 

Trabalho e Emprego, quanto à segurança e proteção dos operários e transeuntes. 

Os materiais e métodos executivos devem seguir as Normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) vigentes.  

Será de responsabilidade do Empreiteiro e do Responsável Técnico pela Execução:  

• Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem 

executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra; 

• Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando 

interrupções por embargos; 

• Manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma; 

• Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do 

canteiro; 
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• Ficará a cargo da firma empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de 

obra, leis sociais, equipamentos, EPI’s e o que se fizer necessário para o bom 

andamento dos serviços. 

• A empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um 

profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente em 

todos os atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão consideradas 

como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será 

considerada como tomada pelo empreiteiro. 

• Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou 

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for 

exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A 

substituição deverá ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

Os materiais fora das especificações ou que forem julgados inadequados 

deverão ser removidos do canteiro de obras. 

 

2.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de 

materiais a serem empregados na obra, assim como fornecer detalhes construtivos acerca 

dos serviços que ocorrerão por ocasião da mesma. Qualquer discrepância entre estas 

especificações e o projeto será dirimida pela fiscalização, é importante ressaltar que as 

modificações que por ventura ocorram serão discutidas pela fiscalização, e repassadas 

para o órgão competente.  

 

2.1.1. INÍCIO  

Os serviços serão iniciados a partir da emissão da ordem de serviço.   

 

2.1.2. PRAZO  

O prazo para execução da obra será o que constante no cronograma físico 

financeiro.   
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3 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

3.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 

Serão demolidas de forma manual e sem reaproveitamento as paredes existentes, o 

piso existente, forro existente sem aproveitamento. 

Serão removidas as portas e janelas indicadas em projeto, de forma cuidadosa para 

não haver quebra excessiva das paredes.  

Os materiais provenientes da demolição,  não reaproveitáveis (entulho), deverão ser 

depositadas em brucks e destinados em local apropriado. 

Deve-se ter o máximo cuidado para não infringir danos nas construções vizinhas e 

nas salas e louças da unidade providenciando para tanto, se necessário, a construção de 

escoramentos, tapumes de proteção, proteção no piso, etc. 

  

3.2. MOVIMENTO DE TERRA  

 

 Os aterros deverão ser executados com solo argiloso de boa qualidade, sem 

material orgânico e que ofereça facilidade de compactação, serão dispostas camadas de 

no máximo 20,0cm. 

 A compactação será realizada através de compactador a percussão, a cada camada 

de 20,0cm. 

 

3.3. REVESTIMENTO DE PAREDES 

 

Todas as paredes dos banheiros deverá ser assentado revestimento cerâmico com 

placas de dimensões 33x45cm, ou conforme padrão existente. Sendo que o modelo da 

placa deverá ser aceita pela fiscalização antes do seu assentamento. 
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3.4 REVESTIMENTO PISOS 

 

Todo o piso dos banheiros deverá ser assentado revestimento cerâmico com placas 

de dimensões 45x45cm, ou conforme padrão existente. Sendo que o modelo da placa 

deverá ser aceita pela fiscalização antes do seu assentamento. 

 

3.5 REVESTIMENTO FORRO 

 

O novo forro será em PVc liso, branco, largura de 10cm, espessura de 8mm a 

10mm. 

3.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICA, E HDROSSANITÁRIAS 

 

Todas as instalações devem obedecer as normas padrão e seguir o projeto 

proposto. 

 

3.7 ESQUADRIAS 

 

As esquadrias serão fabricadas e montadas de forma a atender a norma NBR 

10821/2017- Esquadrias para edificações, quanto a resistência mecânica e estanqueidade. 

A montagem de todas as esquadrias deverá ser feita na sua totalidade com 

parafusos em aço inoxidável. Deverão ser colocadas fitas adesivas em espuma de pvc 

entre os marcos e os contramarcos. As esquadrias não terão arremate facial. 

Todas as esquadrias em alumínio serão todas em alumínio com pintura eletrostática 

branco brilhante RAL 9003. 

 As aberturas somente serão colocadas após os tetos e paredes emboçados e 

rebocados terem recebido a primeira demão de impermeabilização e após a colocação dos 

revestimentos cerâmicos de pisos e paredes, soleiras e pingadeiras. 
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Os vidros devem ser isentos de trincas, ondulações, manchas, bolhas, lentes, riscos 

e outros defeitos. A fixação entre vidros e caixilhos será com guarnição em perfis 

apropriados de borracha de EPDM.  

 Não serão admitidas folgas entre os vidros e os respectivos caixilhos e a colocação 

dos vidros devem seguir as orientações do fabricante dos perfis utilizados na fabricação 

das esquadrias.   

As fechaduras serão de embutir, com maçaneta e rosetas em latão, acabamento 

cromado acetinado. Todas as ferragens serão novas em perfeitas condições de 

funcionamento, e de primeira qualidade. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final da obra será procedida cuidadosa verificação, por parte dos responsáveis, 

das perfeitas condições de funcionamento e segurança, de modo que o local possa ser 

imediatamente utilizado. A obra deverá ser entregue completamente limpa e os serviços 

devidamente aprovados pela fiscalização. 

 

Campina Das Missões, 11 de novembro de 2021. 

 

 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Gabriel De Oliveira 

Engenheiro Civil CREA-PR 168.937 


