
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Proprietário: Município de Campestre da Serra 

Obra: Reforma E.M.E.F Joanita Giacomeli Tavares   Área: 54,24m² 

Local: Campestre da Serra/RS 

 

O presente memorial visa descrever os materiais e serviços a serem utilizados para 

a reforma da E.M.E.F Joanita Giacomeli Tavares conforme croqui, planilha orçamentária e 

cronograma físico-financeiro que ficarão fazendo parte integrante do Edital e valendo como 

se nele fossem efetivamente transcritos.  

 

1. Projetos, normas e documentos 

O projeto é constituído de croqui descritivo, planilha orçamentária, cronograma 

físico-financeiro e memorial descritivo. 

A empresa executora deverá seguir fiel e criteriosamente o que consta nos projetos, 

sendo que nenhuma alteração poderá ser executada sem autorização da fiscalização da 

obra e do autor do projeto. As alterações sugeridas pelo Executante serão acompanhadas 

de orçamento. 

O presente projeto atende às normas vigentes da ABNT para edificações, 

Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverão ser atendidos pelo 

seu executor, que também deverá atender ao que está explicitamente indicado nos projetos, 

devendo o serviço obedecer às especificações do presente Caderno de Especificações. 

 

2. Execução 

A obra será administrada e acompanhada por profissional legalmente habilitado, que 

deverá estar presente em todas as fases da execução da obra e fornecer ART de execução 

dos serviços sob sua responsabilidade. 

A empresa executora deverá providenciar equipamentos de proteção individual, EPI, 

necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme 

normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos 

de segurança. A empresa executora deverá providenciar, além dos equipamentos de 

proteção coletiva, também projeto de segurança para o canteiro em consonância com o 

PCMAT e com o PPRA específico tanto da empresa quanto da obra planejada. 



Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à empresa executora 

da obra, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito, e somente assim produzirão seus 

efeitos. O diário de obra deverá ser preenchido diariamente e fará parte da documentação 

necessária junto à medição, para liberação da fatura. Este livro deverá ficar 

permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cópias dos projetos, 

detalhes e especificações técnicas. 

A menos que especificado em contrário, é obrigação da empresa executora a 

execução de todos os serviços descritos e mencionados nas especificações, bem como o 

fornecimento de todo o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, 

andaimes, guinchos e etc. para execução ou aplicação na obra. Deve também: 

- Respeitar os projetos, especificações e determinações da Fiscalização, não sendo 

admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado pelas 

especificações e projetos; 

- Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou 

corrigir as obras e serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela 

mesma, arcando com as despesas de material e mão-de-obra envolvidas; 

- Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas 

especificações e regras técnicas; 

- O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade e 

adiante neste Caderno, Edital e Contrato; 

- Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalização e 

execução). Os modelos da placa serão fornecidos pela fiscalização após a contratação, a 

serem disponibilizadas junto ao alinhamento do terreno, antes do início dos serviços; 

- Fornecimento de ART de execução de todos os serviços; 

- Despesas com taxas, licenças e regularizações nas repartições municipais, 

concessionárias e demais órgãos; 

- Preenchimento diário do Livro Diário de Obra, fornecendo cópias para a 

Fiscalização. 

 

3. Remoções 

Previamente ao início dos trabalhos deverá ser removido o madeiramento, telhas e o 

forro de madeira, na área de encaixe da estrutura do novo telhado, com cuidado, 

possibilitando sua reutilização. Porventura algumas peças sejam danificadas será de 

responsabilidade da contratada a substituição. 



Para execução das sapatas dos pilares que sustentarão a área de cobertura 

ampliada carecerão ser removidas as pedras da calçada, com cuidado, possibilitando sua 

reutilização. Porventura algumas peças sejam danificadas será de responsabilidade da 

contratada a substituição. 

Para a execução da sapata corrida deverá ser rompido o piso de concreto existente, 

com cuidado, evitando que seja necessário a execução de nova camada de contrapiso. 

Deverá ser demolido o banheiro externo a edificação, sem danificar a estrutura 

existente, o descarte de entulhos será de responsabilidade da contratada.  

Possibilitando a execução da saída de emergência deverá ser executado abertura 

de vão em alvenaria em sala de aula do pavimento superior, conforme croqui.  

 

ATENÇÃO 

Tendo em vista que as intempéries provocariam estragos na edificação 

existente, caberá a contratada, dentro do período indicado no cronograma, executar 

os serviços analisando as condições climáticas. Qualquer despesa decorrente da 

falta desta análise, será de responsabilidade da contratada. 

 

4. Estrutura de concreto armado 

Para ampliação da estrutura de cobertura e escada de emergência serão 

executados sapatas, pilares e vigas em concreto armado, fck 25 MPa, com armadura e 

dimensões executadas conforme projeto especifico.  

Já o fechamento em alvenaria com a divisa demandará a execução de sapata 

corrida em concreto armado, fck 25 MPa, com armadura e dimensões executadas conforme 

projeto especifico.  

 

 

5. Alvenaria 

 Será executada alvenaria em blocos cerâmicos furados, nas dimensões de 

14x19x29 cm, assentados em argamassa cimentícia com traço a ser definido pela 

contratada. A ultima fiada deverá ser executada em cunha ou com uso de argamassa 

expansiva.  

 No vão aberto para execução da saída de emergência deverá ser executado o 

requadro da porta, cuidando para manter o aspecto do tijolo aparente. 



Toda a estrutura de concreto deverá receber camada de chapisco com cimento cola 

ACIII, possibilitando a aderência do emboço. A parede de alvenaria receberá chapisco, 

emboço e reboco, em ambos os lados.  

 

6. Cobertura e forros 

A edificação receberá cobertura e forro em estrutura de madeira, que serão armadas 

entre a alvenaria da edificação existente e as vigas a serem construídas. Toda estrutura de 

madeira deverá ser executada no mesmo formato e aspecto da estrutura existente.   

Para a estrutura da cobertura e forro deverão ser utilizadas peças de madeira de 

itaúba, serradas, beneficiadas, desempenadas e secas. A madeira deverá ser de boa 

qualidade e procedência, isentas de nós, brancos, cascas, broca, caruncho, trincas, fibras 

torcidas ou outros defeitos que venham diminuir a resistência física das peças, e 

comprometer sua durabilidade e trabalhabilidade.  

 

ATENÇÃO 

Não será aceito madeiramento com madeiras que não sejam exclusivamente de 

itaúba. Não serão aceitas quaisquer ondulações, desníveis ou defeitos no forro de 

madeira. 

 

A cobertura será com telhas onduladas de fibrocimento 6 mm parafusadas na 

estrutura de madeira. Não serão aceitas telhas com furos adicionais, mesmo que decorrente 

de erros na instalação.  

A cobertura em vidro laminado, 8 mm, será instalada na área de recreação, 

conforme indicado no croqui, apoiado em tesouras metálicas. Estas tesouras deverão ser 

fixadas na viga de concreto e na estrutura da esquadria de aço a ser instalada. 

Deverá ser executado algeroz em chapa de aluzinco em todo o perímetro da 

alvenaria existente e dos telhados a serem executados/ampliados. Todos deverão ser 

ajustados com PU e rebite possibilitando sua completa vedação.  

As esquadrias de ferro a serem instaladas ficarão fora do alinhamento da viga 

superior, para tanto também será necessário executar algerozes entre a alvenaria de 

edificação existente e as janelas de aço a serem instaladas.  

 

 

 



7.  Reparos 

Deverá ser refeita a calçada existente, removida para execução das sapatas, 

ajustando as pedras na periferia dos pilares, evitando desníveis. Também deverá ser 

ajustada a grama sintética, afastada para execução da alvenaria. 

 

ATENÇÃO 

Não serão aceitas quaisquer ondulações, desníveis ou defeitos na calçada e grama 

sintética. 

 

8. Pintura 

A parede de alvenaria, assim como os pilares e vigas, deverão receber fundo com 

selador e pintura em tinta acrílica, em quantas demãos forem necessária para seu total 

cobrimento. Deverá ser utilizada tinta com a mesma coloração da pintura existente. 

A estrutura de madeira aparente, assim como o forro de madeira, deverão receber 

pintura em verniz, duas demãos, contemplando a parte ampliada e a parte existente, dando 

uniformidade à pintura. 

As esquadrias de aço, a estrutura metálica da cobertura de vidro e a escada, 

incluindo os guarda-corpos e corrimãos, deverão receber pintura em fundo zarcão e tinta 

esmalte, em cor a ser aprovada, por escrito, pela fiscalização. 

 

9. Escada de emergência  

A escada de emergência deverá ser instalada no pavimento superior da edificação 

existente, provendo a saída em casos de emergência. Para esta instalação deverá ser 

seguido criteriosamente o projeto especifico, atentando-se às dimensões e perfis 

especificados. 

 

10. Esquadrias 

Previamente à instalação das esquadrias, deverá ser instalado soleira e peitoris de 

granito, em padrão similar ao existente. 

A porta de alumínio, com vão livre de 0,80 x 2,10 metros será instalada junto a 

escada de emergência no pavimento superior, esta porta deverá ser composta por barra 

antipânico e abrir para o lado externo, no sentido do fluxo de descarga. 



As janelas em aço, com vãos e perfis similares às janelas existentes, serão 

instaladas na área de recreação, ficando fora do alinhamento da viga superior, sendo feita a 

fixação com chumbadores e a vedação com PU, evitando a entrada de água.  

 

 

11.  Limpeza e calafetes 

Tanto a obra, quanto o terreno e o interior da edificação, deverão ser entregues 

limpos e livres de entulhos ou restos de madeira e outros materiais, devendo qualquer 

vestígio de argamassa ser retirados deixando as superfícies completamente limpas. 

 

 

Campestre da Serra, 21 de julho de 2021. 

 

 

 

MAURÍCIO COSTA BOENO 
Eng. Civil – CREA/RS 183812 – Mat. 689 

Secretaria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento 


