MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA
LOCAL: POVOADO MIMOSA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO
1. GENERALIDADES
O presente memorial descritivo tem pó finalidade a Obra de Reforma da Escola
Municipal Mimosa com 492,14 m² de área construída em um terreno de 1356,42 m2.
A execução da obra obedecerá aos padrões e normas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas), e as normas do município de Taguatinga-Tocantins.
2. SERVIÇOS TÉCNICOS
Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização
antes de ser utilizado. No caso do 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. A execução da obra obedecerá
aos padrões e normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e as
normas do município de Taguatinga-Tocantins.
3. DEMOLIÇÕES
Ao serviço de demolição está contemplado nos serviços preliminares de
execução da adequação.
3.1 Demolições
Consiste no ato de desfazer quaisquer serviços existentes cujos materiais
empregados não tenham condições de reaproveitamento, resultado daí o entulho de obra
que poderá ser removido ou não logo após a demolição para os locais que a fiscalização
autorizar.
3.2 Retiradas:
Ato de desfazer cuidadosamente qualquer serviço tendo em vista o
reaproveitamento dos materiais, os quais serão selecionados e guardados em local
apropriado, constituindo propriedade da CONTRATANTE. As retiradas devem ser
informadas e aprovadas com antecedência pela fiscalização.
3.3 Remoção:
Os serviços de demolição ou retiradas são complementados pela remoção que
consiste no transporte do material até o local de armazenamento ou local de carga em
veículo apropriado para transporte para fora da obra.

3.4 Condições:
Para execução de demolições e retiradas Antes do início dos serviços a
CONTRATADA procederá a um detalhado exame e levantamento da edificação ou
estrutura a ser demolida. Antes de serem iniciadas as demolições ou retirada de qualquer
serviço as linhas de abastecimento de energia elétrica, água e gás, e as redes de esgoto e
de águas pluviais deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas
e determinações das concessionárias locais ou da repartição pública competente.
O processo de demolição pode ocorrer segundo as seguintes formas: manuais
(quando utilizam ferramentas manuais tais como picaretas, pás, etc ou máquinas
portáteis tais como martelete) ou mecânicos (quando efetuada por máquinas não
portáteis). A decisão sobre o processo a empregar deve levar em conta as características
da construção a demolir, a edificação em sua totalidade, as construções vizinhas e o seu
entorno, o reaproveitamento máximo de materiais demolidos e o tempo disponível para
execução do trabalho.
4. PRÁTICA GERAL DE CONSTRUÇÃO
4.1. Legislação, Normas e Regulamentos.
A Contratada para execução da obra será responsável pela observância das leis,
decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e
fornecedores.
Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:
 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica ART’s e CAU o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77;
 Obter junto à Prefeitura Municipal o Alvará de Construção e, se necessário, o
Alvará de Demolição, na forma das disposições em vigor, como também as
demais aprovações juntos aos órgãos fiscalizadores que se fizerem necessárias;
 Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato,
de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos
termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91;
 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos
relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;
 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e
providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição
de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas
físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto
do contrato;
 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento
Definitivo dos serviços e obras.

5. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado
ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante as disposições
contidas na NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual.
6. PLACA DE OBRA
Deverá constar na obra, placa contendo identificação dos responsáveis técnicos
pela obra e demais informações solicitadas, seguindo as recomendações. A Placa deverá
apresentar também todas as informações previstas na Legislação Fiscal Brasileira.
7. ALVENARIA, REVESTIMENTO E ACABAMENTO
A execução das alvenarias deverá obedecer aos projetos conforme
especificações do tipo de material, espessuras e posicionamento. Deverão ser seguidas
rigorosamente as normas da ABNT, proporcionando a devida qualidade e resistência do
conjunto.
Para o assentamento de todos os tipos de tijolos será empregada a argamassa no
traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).
A areia utilizada deverá ser média, lavada e sem impurezas. A água em
quantidade adequada deverá ser isenta de impurezas.
As superfícies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria serão
previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia 1:3.
As técnicas de construção que serão utilizadas deverão garantir a estabilidade
das paredes.
Serão de responsabilidade da contratada a verificação dos níveis e alinhamentos
das paredes, para que a obra seja locada de acordo com o projeto, devendo ao
responsável técnico pela obra e autores do projeto ser imediatamente avisado a respeito
de divergências porventura encontradas.
Caberá ao Responsável pela Execução da Obra proceder à aferição das
dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes
no projeto, com as reais condições encontradas no local.
8. SOLEIRAS E PEITORIS
Em granito Itaúnas, conforme dimensões especificadas em projeto arquitetônico.
9. REVESTIMENTOS
9.1. Considerações Gerais
Antes de ser iniciado qualquer revestimento, deverão estar instaladas as
canalizações ou redes condutoras de fluidos que ficarão embutidas nas alvenarias.
Deverão ainda ser testadas à pressão recomendada para cada caso. Os revestimentos
deverão atender rigorosamente às especificações contidas no projetos arquitetônicos e às
normas da ABNT.

Os revestimentos deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados com as arestas vivas, salvo quando orientado em
contrário no projeto.
A recomposição parcial de qualquer revestimento deverá ser executada com
perfeição.
9.2. Chapisco Comum
Todas as paredes acrescentadas ou reparadas deverão ser chapiscadas com
argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3
9.3. Reboco
O reboco deverá ser em massa única com traço 1:2:8.
Os rebocos serão regularizados e desempenados a régua e desempenadeira,
devendo apresentar aspecto uniforme, perfeitamente plano, sendo utilizada areia fina
lavada para o seu preparo.

10. PINTURA
10.1. Considerações Gerais
As superfícies 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 imperfeições em paredes ou estruturas deverão ser adequadamente
corrigidas, de forma a não comprometerem o acabamento final das superfícies. As
pinturas deverão ser executadas atendendo rigorosamente as especificações e detalhes
em projeto, além das recomendações dos fabricantes dos produtos utilizados.
Deverá ser assegurada uniformidade de cor, textura e demais características de
acabamento das superfícies pintadas. Toda a pintura deverá ser efetuada em duas
demãos. Cada demão de tinta somente poderá ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, sendo conveniente aguardar um intervalo de vinte e quatro horas no
mínimo entre demãos sucessivas, salvo indicação em contrário do fabricante da tinta.
Para demãos sucessivas de massa, o intervalo conveniente será de quarenta e
oito horas. Serão tomados cuidados especiais para evitar que a tinta salpique em
superfícies não destinadas a pintura, tais como, concreto aparente, vidros, ferragens,
metais, madeira, etc., e quando não for possível evitar, remover a tinta enquanto úmida.
Todas as peças metálicas executadas em ferro, como grelhas, tampas de
reservatórios, alçapões, portas ou outros elementos que a fiscalização julgar necessários,
deverão receber pintura à base de material anticorrosivo e pintura superficial nas cores
escolhidas.
Para quaisquer dúvidas decorrentes de interpretação de desenhos, especificações
ou outras causas, deverá ser solicitada à fiscalização responsável pela obra.

10.2. Pintura Acrílica/Óleo
As paredes serão pintadas com uma faixa a partir do chão com 1,10m de altura
com tinta óleo e a parte superior com tinta acrílica.
Serão removidas as manchas de óleo, sujeira, graxa, etc., antes da aplicação da
primeira demão. As paredes que receberão pintura acrílica deverão ser chapiscadas,
rebocadas e emassadas com massa acrílica e deverão ser ligeiramente lixadas para
remoção de possíveis impurezas e posteriormente espanadas. As paredes receberão duas
demãos de tinta, sempre com um intervalo mínimo de duas horas entre uma e outra
demão.
11. PISOS
11.1. Considerações Gerais
Todas as bases do piso em deverão estar convenientemente inclinadas em
direção aos pontos de escoamento de água. Deverão ser seguidas todas as orientações do
fabricante para a aplicação do piso.
11.2 Piso em Cimento desempenado
Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia,
traço 1:3, acabamento liso. Os pisos levarão juntas de dilatação com perfis retos e
alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser previsto um traço ou a adição de
aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser
considerada declividade mínima de 0,5% em direção às canaletas ou pontos de
escoamento de água. A superfície final deve ser desempenada.
11.3 Piso antiderrapante
O piso será cerâmico, de 1ª qualidade, de marca reconhecida no mercado, PEI 5,
assentado com argamassa colante, distanciados com junta de 5mm e rejuntados com
rejunte antimofo, no tamanho e cor definidos pela Fiscalização.
11.4 Piso Tátil – Direcional e de Alerta
11.4.1. Caracterização e Dimensões do Material:
Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direcional, em borracha para áreas
internas e pré- moldado em concreto para áreas externas, em cor contrastante com a do
piso adjacente, por exemplo, em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.):
piso amarelo ou azul. Recomenda-se a utilização do tipo Integrado (de borracha), para
uso em áreas internas - inclusive molhadas e molháveis - e Externo (cimenticio).
- Piso Tátil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (áreas internas) .
Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicação em áreas internas e externas. Neste caso, não deve haver desnível com relação
ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.
- Dimensões: placas de dimensões 300x300;
- Modelo de Referencia: Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul;
- Piso Tátil Direcional/de Alerta cimentício, tipo ladrilho hidráulico (áreas
externas - rampa)

Pisos em placas cimentícias, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicação em áreas internas e externas.
- Dimensões: placas de dimensões 300x300;
- Modelo de Referencia: Casa Franceza; Cor: azul;

12. ESQUADRIAS
12.1. Esquadrias de Aço (Portas e Janelas)
12.1.2 Características e Dimensões do Material
As esquadrias (janelas e portas) serão de aço/alumínio, fixadas na alvenaria, em
vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima
6mm. Para especificação, observar a tabela de esquadrias no projeto arquitetônico.
Deverá ser aplicada pintura anticorrosiva em todas as esquadrias e executar
pintura esmalte alto brilho em 2 demãos.
13. COBERTURA
13.1. Telha cerâmica
Para parte da cobertura nova será usado telhas cerâmicas, tipo capa canal. A
colocação deverá ser feita conforme detalhes e cortes do projeto arquitetônico, e deverá
seguir as especificações do fabricante.
13.2 Tramas de aço
Será executada trama de aço composta por ripas, terças e caibros para telhados
de até 2 águas. incluso transporte vertical
14. FORRO EM PVC
14.1 Características e Dimensões do Material:
- Forro em PVC espessura 2 cm cor BRANCO.
14.2. Sequência de execução:
- Este sistema é formado por estrutura de aço galvanizado, em perfis horizontais
nivelados, para fixação das réguas de pvc, através de pregos, grampos ou rebites.
- A estrutura de sustentação deve ser absolutamente plana e nivelada, para isto
deverá ser marcada a altura de instalação com precisão nos cantos de parede. A partir
das paredes laterais são instaladas as peças da estrutura auxiliar conforme espaçamentos
definidos pelo fabricante do material. Os perfis de pvc devem ser fixados a estrutura
através de abas de fixação
15. . INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL
O projeto de instalação predial de gás combustível foi baseado na ABNT NBR
13.523 – Central de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e ABNT NBR 15.526 – Redes de

Distribuição Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Comerciais
– Projeto e Execução.
O ambiente destinado ao projeto de instalação de gás é a cozinha, onde será
instalado um fogão de 4 bocas com forno, do tipo doméstico. O sistema será composto
por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição em aço SCH-40 e acessórios
conforme dados e especificações do projeto.
Quando não houver disponibilidade de fornecimento de botijões tipo P-45 de
GLP, deverá ser adotado o sistema simples de botijões convencionais tipo P-13. A
16. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
A classificação de risco para as edificações que compreendem os
estabelecimentos de ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos
de Bombeiros do país. São exigidos os seguintes sistemas:
 Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuários da edificação.
 Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.
 Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com
autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes
indicados no projeto.
17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das
luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O
atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada
pela concessionária local em 220V.
Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão
máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do quadro geral
de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores
deverão ser redimensionados.
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de
qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.
18. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
18.1. Reservatório
O reservatório é destinado ao recebimento e à reserva de água para consumo,
proveniente da rede/ poço artesiano.

19. SERVIÇOS FINAIS
Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e
detritos que venham a se acumular no local. Ao final da obra deverá haver especial
cuidado em se remover quaisquer detritos do local da obra.

