
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Reforma da Escola Santa Terezinha 

Local: Av. Amândio Araújo – Constantina/RS 

 

O presente memorial descritivo tem por objetivo, estabelecer critérios 

para execução das obras e especificar os materiais a serem utilizados na 

reforma da Escola Santa Terezinha. A Escola possui área total de 2.120,40m² 

de área coberta. Todos os serviços aqui descritos devem ser observação 

conjuntamente com o projeto e orçamento anexo. 

Serão executados os seguintes serviços para a REFORMA: 

1.0 - PRACINHA: 

 Cobertura da PRACINHA: Será trocada a cobertura 

existente da pracinha, por igual, na cor azul, com telas de polietileno e 

plástico, medindo 13x22m, cobrindo uma área de 286,00m².  

 Piso: Será executada calçada, sobre pedra britada 

existente, com espessura de 6cm e juntas de dilatação a cada 3m. No 

entorno do piso será executada drenagem para coleta das águas 

pluviais, com canaleta de tijolos maciços, revestidas com emboco do tipo 

massa única, o fundo será com pedra britada e sobre a canaleta, será 

colocado grelha de ferro. 

 Grama sintética: Será fixada sobre o piso grama sintética 

para playground, com espessura de . 

 Grade de proteção: no entorno da pracinha, será colocada 

grade de proteção metálica, seguindo no mesmo modelo, a que já 

existe, em parte da pracinha. 

 Pintura: as grades de proteção serão pintadas com tinta 

esmalte. 

 Portão de entrada escola: será substituído o portão de 

entrada por um portão metálico de correr, ou similar. 

 

2.0- RAMPA DE ACESSIBILIDADE: 



 Demolição: a rampa existente será demolida e o entulho 

retirado e levado para o destino adequado. 

 Escavação e contenção de terra: Será executada a 

escavação do material para o alargamento da nova rampa, após, fazer o 

muro de contenção entre as duas partes da rampa. O muro 

existente(quadra), juntamente com o novo deverá ser revestido com 

argamassa impermeabilizante.  

 Piso da rampa: primeiramente será regularizado o piso e 

compactado manualmente. Após será colocado uma camada de brita e o 

piso em concreto com espessura de 6cm. 

 Corrimão e grade proteção: Será colocada grade de 

proteção nos desníveis da rampa e corrimão metálico em todo percurso. 

 Pintura: As grade e corrimão serão pintados com tinta 

esmalte e o piso da rampa e a parede de desnível, serão pintado com 

tinta acrílica em duas demãos. 

 

3.0 - DRENAGEM: 

 No entorno da quadra será retirado as grelhas metálicas e 

substituídas por grelhas de concreto pré-moldadas, vazadas e 

assentadas de forma a não deixar desníveis perigosos. Em alguns 

pontos será necessário o nivelamento com argamassa(em frente a 

UAB). 

 Calha: será colocada calha metálica com condutores de 

PVC, no bloco da Educação Infantil(antigo Berçário Industrial). 

 

4.0 - BLOCO EDUCAÇÃO INFANTIL:  

 Demolições: será demolido anexo dos fundos que está 

comprometido. Não haverá reaproveitamento de material e o entulho 

deverá ser retirado e encaminhado para um local apropriado. 

 Toldo: Na parede em frente as portas de entrada das salas, 

deverá ser colocado toldo metálico, com cobertura em acrílico na cor 



cinza, fixado na viga do prédio existente. A coleta da água da chuva será 

recolhida com calha. 

 Revestimento: as paredes desse bloco deverão ser 

revestidas na altura de 1,50cm com argamassa do tipo massa única, 

pintado com tinta acrílica, em duas demãos, sobre fundo nivelador. 

 

5.0 - MURO DE CONTENÇÃO E CALÇADA LATERAL:  

 Demolições: será demolido muro de divisa, onde está 

tombado,  e o muro onde foi cortada uma árvore. Não haverá 

reaproveitamento de material. 

 Muros: serão reconstruídos os muros de contenção tanto 

no passeio, quanto na divisa com os terrenos. Será executada fundação 

do tipo sapata isolada, em concreto armado FCK 20Mpa, as vigas e 

pilares, conforme projeto estrutural a ser entregue no momento da 

execução. 

 Calçada: entre o bloco da educação infantil e o muro de 

divisa, será executada calçada, utilizando a canaleta de dreno existente, 

para isso o piso deverá ter caimento nessa direção. 

 Alambrado: sobre os muros que serão executados será 

colocado alambrado com palanques de concreto e tela soldada. 

 Cerca: sobre o muro de desnível interno da escola, será 

colocado cerca de ferro, igual a existente na pracinha, com altura de 

1,10m. 

 

6.0 - Considerações gerais: 

Caberá a empreiteira um exame detalhado do local da obra, verificando 

todas as dificuldades dos serviços, análise do solo, captação de água, luz e 

força, acessos, transportes e tudo o que se fizer necessário para a execução 

dos serviços iniciais até a entrega final da obra. Deverá fornecer todo o 

material, mão de obra, leis sociais, ferramental, maquinaria e aparelhamentos 

adequados a mais perfeita execução dos serviços. 



7.0 - Generalidades: 

Qualidade dos materiais de construção e dos serviços: Todos os 

serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa técnica e 

por profissionais especificados. Os materiais de construção a serem 

empregados deverão satisfazer as condições de 1ª qualidade e de 1º uso, não 

sendo admissíveis materiais de qualidade inferior que apresentarem defeitos 

de qualquer natureza, (medidas, empenamentos, etc.). 

Todos aqueles aqui especificados poderão ser substituídos desde que 

os empregados, após exame e aceite por escrito da Prefeitura Municipal de 

Constantina, através do Departamento Técnico de Engenharia com o ciente do 

Prefeito Municipal. Não serão consideradas propostas verbais para a adoção 

de materiais diferentes dos especificados. 

Todo material que for substituído ou diferir do aqui especificado, deverá 

ter aceite, antes, de o mesmo ser usado. A contratante se reserva o direito de 

impugnar a aplicação de qualquer material, desde que julgada suspeita a sua 

qualidade pela fiscalização. 

8.0 - Execução da obra: 

A empresa executora deverá fazer anotação de responsabilidade técnica 

ART/CREA-RS, referente à execução da obra. Todos os trabalhos deverão ser 

executados de acordo com a boa técnica, posturas da Prefeitura Municipal de 

Constantina, e as normas da ABNT. 

Se, em qualquer fase da obra, a fiscalização tomar conhecimento de 

serviços mal executados no tocante a níveis, prumos, esquadros, etc. ou 

materiais inadequados, ela se reserva no direito de determinar sua demolição e 

tudo o que estiver incorreto, cabendo a Empreiteira o ônus dos prejuízos. 

9.0 Projeto: 

A obra será executada em obediência aos projetos apresentados que 

definirão nos seus aspectos de arquitetura e instalações. Modificações que 

possa haver no decorrer da construção serão acertadas e discutidas 

previamente entre as partes interessadas. A locação da construção, 



dimensões, afastamentos, detalhes construtivos e arquitetônicos deverão estar 

de acordo com o projeto. 

Os projetos das instalações ordinárias e especiais de todo o 

estabelecimento atendem integralmente às normas brasileiras da ABNT, às 

exigências das concessionárias e dos demais órgãos fiscalizadores, e deverão 

ser executadas por profissionais devidamente habilitados. 

10.0 Conhecimento do local: 

Admite-se que a empreiteira conheça perfeitamente o local onde será 

implantada a obra a que se referem estas especificações, bem como as 

dificuldades pertinentes a mesma. 

11.0 Serviços gerais: 

Serão de responsabilidade da empreiteira e correrão por sua conta todos 

os serviços gerais, tais como, despesas com pessoal de administração da obra, 

transportes diversos, consumo de água, luz e força provisória, e outros que se 

façam necessários ao bom andamento da obra. 

12.0 Condições da entrega da obra: 

A obra será considerada concluída após o término de todos os serviços 

e quando a obra apresentar condições de funcionamento, habitabilidade e 

segurança. Deverão ser testadas e feitas as ligações definitivas de água ( se 

for o caso) e luz e a limpeza geral da obra. 

13.0 Serviços iniciais/Demolições: 

Para se dar inicio aos trabalhos da obra serão necessárias a demolição 

de paredes e pisos existentes, conforme projeto. Deverá ter o responsável pela 

execução presente e em qualquer sinal de comprometimento da estrutura 

deverá ser comunicado a Prefeitura Municipal. 

 

14.0 Fundações: 

As fundações serão diretas das seguintes formas: 

Fundação rampa de acessibilidade: Sapata corrida: em concreto 

ciclópico com dimensões de 0,40x0,40 cm e Fck 13MPa. Com alvenaria de 



nivelamento, devendo ser utilizado tijolo maciço argamassados com cimento e 

areia.  

Fundação Muro de contenção: Sapata isolada: em concreto armado 

com Fck 20MPa, com dimensões mínimas de 0,60x0,60m e 40cm de altura, 

armada com malha de aço CA-50 10mm espaçadas a cada 10 cm. 

 

 
15.0 Supraestrutura: 

Os pilares e vigas serão de concreto armado FCK 20Mpa. Os pilares e 

vigas, terão dimensões de 20x20cm. A armadura deverá seguir projeto que 

será entregue no momento da execução. 

 

Constantina, 12 de julho de 2019 
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