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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA:   REFORMA DA ESCOLA E PRE ESCOLA BENEDICTO CARLOS FREIRE 
  
LOCAL:  RUA PEDRO MARCOS BERTANHA – JARDIM LÁZARO HONÓRIO DE 

OLIVEIRA -    IRACEMÁPOLIS-SP 
 
 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Destina-se o presente memorial a fixar as condições a que se deve submeter á firma 
construtora, no que se refere ao fornecimento de materiais e mão de obra necessária 
aos serviços de reforma para o local acima citado. Esta especificação deverá ser 
obedecida na obra em questão, e quando houver discrepância de material ou 
acabamento, deverão ser obedecidas às informações contidas nos despachos do diário 
da obra. 
 
As empresas proponentes deverão: 

 Visitar o local da obra; 

 Observar a planta, memorial descritivo e planilha de orçamento; 

 Compete ao construtor fazer um minucioso estudo, verificação e comparação do 
projeto, para um perfeito conhecimento das condições e características do 
prédio; 

 Para qualquer dúvida ou em caso de divergência das especificações ou mesmo 
falta de alguma delas no projeto, memorial ou planilha de orçamento, deverá ser 
consultado a fiscalização. 

 A empresa vencedora deverá providenciar a placa de identificação da obra 
conforme modelo fornecido pela fiscalização. 

 

Dos Materiais a serem empregados: 

A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, amostras dos materiais a serem 
empregados na execução da obra, bem como todo e qualquer laudo de laboratório 
exigido pela mesma, peculiares ao material a ser fornecido. 

A FISCALIZAÇÃO reserva-se ao direito de rejeitar quaisquer materiais, que não atendam 
as especificações constantes conforme normas da ABNT e Normas Brasileiras 
pertinentes a cada tipo de material a ser fornecido, sem ônus de qualquer natureza para 
a CONTRATANTE. 
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Serviços de responsabilidade da empresa durante todo período de execução das obras: 

 Segurança 24 horas de todo canteiro de obras; 

 Pagamento das contas de água e energia elétrica, a partir do mês de início das 
obras até a entrega definitiva da obra. 

 
Além das demais obrigações apresentadas neste memorial, o contratado ficará 
responsável pela: 

 
 Indicação de um engenheiro responsável pela execução obra, sempre presente 

durante os serviços realizados. 
 Elaboração do Livro de Ordem e diário de obra, para anotações e observações 

necessárias durante o andamento da obra, e que será feito em conjunto com a 
fiscalização e entregue junto a cada medição e relatório fotográfico. 

 
 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A Contratada deverá colocar a placa de identificação da obra no local indicado pela 
fiscalização conforme modelo fornecido pela mesma, antes do início dos serviços e após 
o recebimento da Ordem de Serviço. 
As dimensões, cores, dizeres e quantidade serão informados pela Fiscalização (Padrão 
do Município) 
 
 

3. SERVIÇOS DE PINTURA 
 

PINTURA INTERNA 
Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica  
A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e 
deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha;  
As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o 
tipo de pintura a que se destinam; 
A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 
levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente; 
As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas; 
Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois 
de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, 
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas;  
Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e 
lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura.  
As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções 
recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de 
pincéis. Pintura à base de látex acrílico; 
As paredes internas serão emassadas com massa acrílica, seladas com líquido preparador de 
superfícies e pintadas com tinta látex acrílico com acabamento fosco;  
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Obs.: As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituição 
responsável pela obra. 
 
PINTURA EXTERNA  
A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade e 
deverá ser livre de solventes e odor; 
As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o 
tipo de pintura a que se destinam; 
A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 
levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente; 
As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas; 
Receberão três demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de 
obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, 
assim, a perfeita secagem de cada uma delas;  
Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e 
lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura.  
As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções 
recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de 
pincéis. Pintura à base de látex acrílico de primeira linha; 
Obs.: As cores podem ser alteradas a critério da instituição responsável pela obra; 
As portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético acetinado na cor branca.  
 
PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS,  COBERTURA METÁLICAS E QUADRA POLIESPORTICA 
Toda a superfície a ser emassada e ou pintada durante a obra, será completamente limpa de 
toda sujeira, pó, graxa, óleo ou qualquer outra substância prejudicial.  Serão utilizados produtos 
e sistemas de limpeza não prejudiciais à superfície ou ao sistema de emassamento/limpeza. 
Serão tomadas todas as precauções de segurança quanto ao manuseio dos produtos ou 
equipamentos para limpeza. As superfícies estarão completamente secas, a não ser quanto a 
umidade for necessária a um tipo particular de pintura. A preparação de superfícies de aço, 
madeira, alumínio e galvanizados será executada conforme prescrevem as especificações. Os 
materiais para cada uso seguirão rigorosamente os sistemas indicados, sendo fornecidos em 
recipientes originais e intactos com o nome do fabricante e da cor. As tintas serão diluídas de 
acordo com os padrões de seus fabricantes. A demão de tinta será aplicada sempre que a 
anterior estiver totalmente seca. 
As tintas obedecerão às especificações do fabricante no tocante ao preparo, diluição, 
homogeneização, e as massas serão utilizadas especificamente para cada tinta, de acordo com 
as especificações. As cores a serem utilizadas serão as indicadas e serão observadas as normas 
da ABNT pertinentes ao assunto. As tintas serão aplicadas por meio de pistola, trincha, brocha, 
pincel ou rolo, conforme especificado e de tal forma a obter uma película regular, de espessura 
e tonalidades uniformes, consistente sobre toda a superfície, livre de poros, escorrimentos, 
gotas ou marcas excessivas de pincel. No momento da aplicação, a tinta será perfeitamente 
homogeneizada, de preferência mecanicamente, e se for necessário, diluída com uma 
quantidade mínima de solvente para a aplicação. Todas as áreas a serem pintadas serão 
totalmente cobertas após a preparação das superfícies. As tintas serão adequadamente 
aplicadas em todas as junções, cantos, depressões e ao redor de rebites, parafusos e outros, de 
tal forma a isolar completamente superfícies não acessíveis. Estes locais receberão uma demão 
extra conforme indicado nas especificações, na espessura adequada. A pintura à trincha ou 
pincel dar-se-á de tal forma a obter uma superfície uniforme e lisa, sem marcas. Soldas, porcas e 
parafusos serão pintados a pincel. Os pincéis e trinchas serão mantidos em perfeito estado de 
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conservação. A aplicação à pistola será realizada conforme prescrevem as especificações do 
fabricante, ficando a superfície com um acabamento final uniforme e constante. A pintura a rolo 
será aplicada somente em superfícies planas de grande extensão. A segunda demão será 
aplicada em sentido perpendicular à primeira. As superfícies inacessíveis após a montagem total 
ou parcial serão pintadas antes da montagem da parte interferente. A demão final será 
protegida até a cura final ser completada. A espessura de cada demão será de acordo com as 
especificações. A tinta não será aplicada quando a umidade do ar estiver muito alta, e serão 
evitadas quando a velocidade do vento provocar acúmulo de sujeira e pó na pintura. 

 
4. REPARO EM TRINCAS 

Deverá ser executado um tratamento em todas as trincas encontradas nas alvenarias e 
lajes, conforme o procedimento abaixo e o tratamento as mesmas deverão estar em 
perfeitas condições: 

 Escarificar a trinca com ferramenta pontiaguda; 
 Tratar a trinca com resina elastômera própria para fissuras; 
 Aplicar correção com massa acrílica/pva; 
 Pintura geral. 

 
5. TROCA DOS TELHADOS 

Será executado substituição geral dos telhados existentes de telhas francesas, por telhas 
cerâmicas tipo romana, conforme planilha; 

O telhado cimentoamianto da lavanderia da pré-escola e do hall de entrada da escola 
serão substituídos por telhas de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, 
com espessura de 0,5mm; 

 
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas deverão ser executadas rigorosamente empregando mão de 
obra especializada de padrão técnico compatível e com observância da norma NBR 
5410, das Normas Técnicas e Especificações da Concessionária, serão consideradas 
como elemento base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e 
equipamentos, em especial as abaixo relacionadas, outras constantes destas 
especificações e ainda as especificações e condições de instalação dos fabricantes dos 
equipamentos a serem fornecidos e instalados. 
Todos os materiais e equipamentos requeridos para esta instalação, exceto nos casos 
claramente identificados, deverão ser sempre novos e de qualidade superior. Estes 
deverão ser fabricados e instalados de acordo com as melhores técnicas para a 
execução de cada um destes serviços. Nos locais onde esta especificação seja omitida 
quanto à qualidade dos materiais e equipamentos a serem fornecidos, os mesmos 
deverão ser da melhor qualidade possível e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
 
OBS - No final dos serviços, a empresa deverá fornecer “AS BUILT” de toda parte 
Elétrica. 
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7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Será executado uma revisão geral na parte hidráulica existente tanto da Escola como   
na Pré-Escola, obedecendo a relação da planilha de custo. 
Após a revisão, a escola e a pré-escola deve apresentar-se em perfeitas condições para o 
atendimento ao público. 
Todas as instalações deverão ser executadas de acordo com as prescrições existentes 
nas normas brasileiras atinentes ao caso e também de acordo com as indicações 
técnicas dos fabricantes dos materiais empregados. 
Todas as canalizações deverão ser cuidadosamente montadas para que apresentem 
acabamento e funcionamento perfeitos. Todas as tubulações serão em PVC rígido. Os 
tubos não deverão ser deformados e as deflexões e derivações deverão ser executadas 
com peças apropriadas para cada uso. Nas tubulações em PVC deverão ser obedecidas 
rigorosamente as orientações do fabricante. Durante os trabalhos de obra, as 
extremidades livres das tubulações deverão ser fechadas com segurança. 
 
OBS - No final dos serviços, a empresa deverá fornecer “AS BUILT” de toda parte 
Hidráulica. 
 

 
8. SERVIÇOS DIVERSOS 

Os serviços diversos a serem realizados na escola e pré-escola Benedicto Carlos Freire : 

Substituição de vidro liso transparente de 4mm; retirada de folha de portas danificadas; 
instalação de portas de madeira, portas em laminado fenólicos melamíniocos; 
fechaduras, reparos em forro de PVC; limpeza e desobstrução de canaletas ou 
tubulações de águas pluviais, bem como remoção de entulho separado de obra com 
caçamba metálica e limpeza final da obra.  

 
9. DIRECIONAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS HALL DE ENTRADA E PÁTIO 

Após a instalação dos tubos de PVC de 200mm no pátio serão construídas duas caixas de 
alvenaria 600x600x600mm interligadas com três tubos de PVC rígido, junta elástica 
DN=100mm, cada, que serão instalados, direcionando as águas pluviais à calçada 
externa, da Rua Pedro Marcos Bertanha. 

 
10.  MANUTENÇÃO - PISO GRANILITE HALL ENTRADA 

Reparo no piso e rodapé de granilite no hall de entrada da escola com estucamento e 
polimento 
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11.  DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO GRANILITE AO LADO DO ALMOXARIFADO E 

DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO GRANILITE NO PÁTIO PARA A PASSAGEM 
DE 2 NOVAS LINHAS de DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ESCOLA 

 

Ao lado do almoxarifado será demolido piso de granilite e o contrapiso de concreto 
simples manualmente e posteriormente refeito (contrapiso e piso de granilite e rodapé 
em granilite). 

O piso de granilite e contrapiso do pátio da escola será demolido para passagem de duas 
novas linhas drenagem de águas pluviais de 200mm executada em tubos de PVC, com 
posterior recomposição do solo, contrapiso de concreto simples e granilite. 

 
1.  DEMOLIÇÃO DE PAREDE PARA AMPLIAÇÃO COZINHA 

Demolição manual de alvenaria de elevação e revestimento de parede para ampliação 
da cozinha, com assentamento de revestimento cerâmico e piso cerâmico PEI-5 com 
argamassa mista.  

Os Revestimentos e pisos serão rejuntados com material flexível acrílico (juntas de 3 até 
5mm),  

 
2.  SUBSTITUIÇÃO PISO CERÂMICO – SALA 7  

Demolição manual de revestimento em massa de piso com assentamento de pisos 
cerâmicos PEI-5 com argamassa mista e rejunte com material flexível acrílico (juntas de 
3 até 5mm). 

 
3.  SUBSTITUIÇÃO SOLEIRA – SALA DO DENTISTA 

Substituição da soleira em granito, espessura 20mm e largura de 200mm, acabamento 
polido.  

 
4.  RESTAURAÇÃO DE PILARES - PRÉ-ESCOLA 

A Restauração dos pilares da pré-escola, com armadura de aço em exposição, deverá ser 
executado seguindo as normas técnicas vigentes, bem como a impermeabilização de 
paredes com umidades. 

 
5.  MURO DE DIVISA – H=1,80m  

Será executada a demolição dos alambrados existentes (lateral que faz divisa com a 
Escola Joaquina e lateral que faz divisa com a UBS Maria Alexandrina Platinetti). 
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Os muros serão executados em alvenaria de blocos de concreto com as duas faces 
aparentes, (bloco de concreto de vedação 14x19x39cm – classe C, com altura mínima de 
1,80m) executados conforme normas técnicas vigente. Os locais serão limpos. O solo 
será escavado para execução do baldrame; após a escavação será feito acerto do 
terreno a compactação de fundo de vala; a execução das brocas armadas com 
profundidade mínima de 2,00m e a aplicação de lastro de brita h= 5cm; o Baldrame e 
pilares serão de concreto usinado com resistência característica Fck = 25 Mpa, moldado 
por formas de madeira; a cinta no respaldo do muro será executado com blocos 
canaletas de concreto, nas mesmas dimensões dos blocos, armadas com três ferros e 
preenchidas com graute. 

OBS - O concreto será composto de cimento, água, agregados e quaisquer 
componentes mencionados, a critério da fiscalização e por conta da empreiteira, que 
produza propriedades benéficas, deverá ser comprovado em ensaios de laboratório e 
aprovado pela fiscalização. O concreto, materiais e componentes, obedecerão às 
normas e especificações da ABNT, ASTM e outras normas vigentes e especificações 
determinadas pela fiscalização. O concreto será usinado. 

 
6.  Limpeza final da obra 

Terminada a obra, deverá ser removido todo o entulho proveniente dos serviços 
executados. O prédio deverá ser entregue totalmente limpo, interna e externamente. 
Deverão ser feitos os retoques, correções e finalizações aonde se fizerem necessárias, 
sendo a obra considerada concluída, somente após a emissão do Recebimento 
Definitivo expedido pela fiscalização. 

 

 

 

___________________________ 
Paulo Cesar Demarchi 

Engenheiro Civil 
Crea: 060089279-9 

 

 


