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São Pedro de Alcântara, 10 de agosto de 2018. Projeto PMSPA1802_A

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

Localização:  Bairro Santa Teresa – SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC; 

Obra:   Reforma e Ampliação – C.E.I. Frei Ático 
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1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

O objetivo do projeto é o estabelecimento de parâmetros para a reforma e 

ampliação do Centro de Educação Infantil Frei Ático, no Bairro Santa Teresa, com 

vistas à restauração da edificação frente a algumas patologias construtivas que 

ora ocorrem, além da pintura geral de paredes e tetos, e também propõe a 

ampliação da área construída, com a criação de espaços para abrigar uma nova 

sala de aula para 20 crianças, e um depósito de materiais de educação física. 

O elenco de intervenções previstas é o seguinte: 

a. Reparos nos rebocos internos e externos – zonas com desagregações, 

infiltrações e fissuras; 

b. Troca da posição das janelas do berçário, que passam da parede do 

corredor de entrada para a fachada principal do edifício; 

c. Revisão geral do telhado com reposição de telhas quebradas, soltas, 

deslocadas, e pontos de infiltração; 

d. Aplicação de pastilhas cerâmicas nas paredes e pilares das circulações, até 

1,30m de altura; 

e. Revisão e reparos na rede elétrica; 

f. Substituição de portas degradadas (8 unidades) e revisão de ferragens; 

g. Instalação de forro de PVC nas circulações e beirais, em substituição ao 

atual forro em madeira; 

h. Revisão dos revestimentos em azulejo das instalações sanitárias e cozinha, 

com a substituição de peças quebradas; 

i. Eliminação do desnível do piso na circulação externa, junto ao pátio 

coberto, com a aplicação de soleira em granito para ajuste ao nível do piso 

adjacente; 

j. Pintura geral da edificação; 

k. Ampliação de espaço com a nova sala de aula com capacidade para 20 

crianças e com o novo depósito para materiais de educação física; 

 

Em decorrência da execução da nova sala de aula, o portão externo do muro 

da divisa de fundos deverá ser retirado e deslocado para a esquerda (de quem olha 

do pátio da escola), implicando na demolição de parte do muro existente, para 
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abertura do novo vão, e a reconstrução do muro no vão antigo. É prevista a 

reutilização deste portão, pelo que sua desmontagem deverá ser cuidadosa. 

A descrição dos serviços de restauração e ampliação, suas especificações 

técnicas e a metodologia para a execução dos trabalhos estão relacionadas abaixo. 

 

2. SERVIÇOS INICIAIS 

As instalações de canteiro de obras e depósito de materiais serão de 

responsabilidade do construtor e deverão ser locadas conforme determinação do 

contratante ou da fiscalização, dimensionadas de acordo com o volume da obra e 

tendo em atenção os prazos pré-estabelecidos no cronograma de execução. 

Ficará também a cargo do construtor a fixação da placa indicativa do 

empreendimento, seus intervenientes, e órgãos envolvidos no financiamento e na 

fiscalização da execução da obra, de acordo com modelo a ser fornecido pela 

Prefeitura Municipal. 

 

3. DEMOLIÇÕES 

Não há propriamente demolições, apenas o serviço de picar e limpar locais de 

rebocos soltos e nos locais de ligação das alvenarias existentes com aquelas das 

ampliações projetadas. 

O muro traseiro deverá ser demolido no trecho que abrigará a nova posição do 

portão existente, aproximadamente a 4,50m à esquerda da posição atual. 

Os entulhos decorrentes das demolições deverão ser carregados e levados para 

vazadouro autorizado pela Prefeitura Municipal. 

 

4. MOVIMENTO DE TERRAS 

Os movimentos de terra são de pequena monta, e incluem a escavação das 

valas para as sapatas e vigas do baldrame, e o aterro para obtenção do nível do 

contra piso da nova sala de aulas, que deverá ficar igual ao dos ambientes 

existentes. 

O aterro deverá ser compactado fortemente com auxílio de meio mecânico, com 

equipamento do tipo compactador vibratório manual (sapo). 
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5. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

As fundações e estruturas da nova sala de aulas e do depósito de materiais 

para Educação Física (áreas ampliadas) serão em concreto armado, conforme 

projeto estrutural. O concreto a ser utilizado poderá ser usinado ou convencional, 

com resistência mínima de 20Mpa, e composto pela mistura de cimento Portland 

tipo C1, água e agregados inertes (areia média/grossa e brita 19mm) O aço a ser 

empregado serão os laminados a quente tipo CA50 e CA60, amarrados com arame 

recozido n°18. Sobre as faces aparentes das vigas do baldrame, e antes de ser 

iniciado o assentamento das paredes, deverá ser aplicada uma demão de 

impermeabilizante à base de emulsão betuminosa. 

Na nova sala será executada laje de forro, do tipo pré-fabricada (vigotas e 

blocos cerâmicos) com capa de cobrimento mínima de 4cm. O concreto e o aço a 

serem utilizados devem observar a mesma especificação já descrita acima. 

 

6. COBERTURAS E FORROS  

Deverá ser feita inspeção completa e detalhada do telhado, com a correção do 

assentamento das telhas deslocadas, a substituição de telhas quebradas, o 

reassentamento com argamassa (cimento e areia – traço 1:3) de cumeeiras ou 

espigões soltos. 

As calhas atuais deverão ser revisadas e limpas, bem como seus tubos de 

queda, e não estão previstas substituições. 

A ampliação do depósito de materiais para Educação Física ficará sob o telhado 

existente do atual pátio coberto. 

A nova sala de aula terá cobertura com estrutura em madeira de qualidade 

dura, sem brancais, e isenta de rachaduras, fissuras ou ação de fungos. Deverá 

ser executada com boa técnica de carpintaria nos cortes e ligações entre as peças, 

utilizando-se pregos compatíveis com as bitolas dos diversos elementos (barrotes, 

caibros e ripas), e será pontaletada sobre a laje de cobertura. 

O telhado será executado com telhas cerâmicas iguais às existentes, que 

deverá ser compatibilizado com o telhado adjacente da edificação atual, incluindo 

a execução de água furtada com chapa de alumínio de 50cm de largura, ligações 

de cumeeiras e espigões. 
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Os forros de madeira das circulações internas, externas e beirais serão 

substituídos por forro em réguas de PVC, com 15cm de largura, fixadas no 

madeiramento remanescente. 

 

7. ALVENARIAS 

As alvenarias externas e internas (nova sala de aula e depósito EF) serão 

executadas com tijolos cerâmicos de 11x19x19cm, tipo pesado, assentes com 

argamassa de cimento, cal e areia ao traço 1:2:5, em fiadas perfeitamente 

niveladas e prumadas, com juntas constantes e totalmente cheias, com 1,0cm de 

espessura, e limpas externamente em ambas as faces. 

Deverá ser prevista a execução de vergas nos vãos de portas e janelas, e de 

contra-vergas nos vãos de janelas, com um mínimo 11x5cm de seção transversal 

(ou 5cm de altura e largura igual à da alvenaria), com 4 ferros de Ø6,3mm e 

estribos de mesmo diâmetro espaçados de 15cm e com 40cm de transpasse além 

das prumadas dos marcos verticais. O traço de concreto a ser utilizado será 

sempre 1:3:3 (cimento areia e brita respectivamente) 

No respaldo das alvenarias será executada cinta em concreto armado com 

12x15cm de seção transversal (ou 15cm de altura e largura igual à da alvenaria), 

com 4 ferros de Ø6,3mm e estribos de mesmo diâmetro espaçados de 15cm, 

utilizando-se o mesmo traço de concreto. 

As massas soltas em todos os encontros de alvenarias com o madeiramento da 

cobertura (caibros do beiral) deverão ser retiradas e rematadas, face com o reboco, 

com acabamento desempenado, pronto a pintar. 

O muro externo deverá ser reconstruído no vão do portão que será deslocado, 

e para tal é necessária a recomposição da alvenaria de tijolos, pilaretes de 

sustentação em concreto e cintas de amarração. 

 

8. REVESTIMENTOS 

Todos os rebocos soltos ou estufados deverão ser picados, retirados e repostos, 

precedidos de salpico com argamassa de cimento e areia (traço 1:3). Deverá ser 

feita inspeção rigorosa em toda a superfície dos rebocos, por forma a detectar ocos 

e desagregações, onde o reboco será picado, retirado e reposto. 
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Nas áreas de ampliação deverá ser mantida esta especificação. 

A argamassa para a execução dos rebocos deve ter dosagem adequada para 

evitar problemas futuros semelhantes, e indicamos o traço de cimento, cal e areia 

fina na proporção de 1:2:8 no mínimo, e o acabamento será desempenado, pronto 

a pintar. 

Nas circulações e pátios cobertos, incluindo no entorno dos pilares, será 

executado um lambri em cerâmica, com 1,20m de altura, em todo o comprimento 

das paredes, na cor a escolha da direção da escola, assentes com cimento cola e 

rejuntada. 

Deverá ser feita inspeção minuciosa das peças de ajulejos, nas instalações 

sanitárias, lavanderia e copa-cozinha, para reposição, com peças de tamanho e 

cor idênticas às atuais. 

 

9. PAVIMENTAÇÕES 

O pavimento da área nova será constituído de um contra piso de concreto de 

20Mpa, com espessura de 8cm, sobre aterro fortemente compactado. As massas 

deverão ser regularizadas e alisadas pronta a receber o revestimento. 

O revestimento será em cerâmica PEI-4, de 40x40cm, na cor branca ou cinza 

claro, assente com cimento-cola e rejuntado com cimento branco. 

Na falha do pavimento do pátio coberto, na zona onde existia uma parede que 

foi demolida, deverá ser feito uma junção com enchimento em argamassa e soleira 

de granito, com largura aproximada de 20cm, para eliminar a descontinuidade e 

evitar acidentes. 

 

10. ESQUADRIAS E FERRAGENS 

Todas as janelas estão em boas condições, e deverão ser inspecionadas para 

verificação da limpeza de dobradiças, rodízios, trilhos e fechaduras, e os 

elementos sem condições de uso serão substituídas por novos, similares aos 

existentes. Idêntico trabalho deverá ser feito nas portas que não forem 

substituídas. 
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Está prevista a retirada e substituição de oito (8) portas degradadas e 

apodrecidas, com aproveitamento das aduelas, batentes, guarnições e 

fechaduras. 

Na nova sala de aula e no depósito de materiais para educação física serão 

instaladas portas semi-ocas, de madeira, com 90x210, incluindo aduelas, 

batentes, guarnições, com três dobradiças de 2,5 polegadas em latão cromado e 

fechadura tipo tambor. 

As janelas em alumínio do berçário que dão para o corredor de entrada serão 

removidas cuidadosamente e reinstaladas na parede frontal da edificação. 

 Na nova sala de aula serão instaladas três janelas de alumínio com 4 folhas 

de correr com 300x150cm, duas na parede norte e uma na parede sul. No depósito 

de materiais serão instaladas duas janelas basculantes de alumínio com 

60x60cm. Todas as janelas serão dotadas de vidro liso de 4mm de espessura. 

Com o aproveitamento completo dos materiais (guias, batentes, trilhos, etc.), 

o portão do muro dos fundos deverá ser montado na nova posição. 

 

11. SISTEMAS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS 

Deverá ser verificado o perfeito funcionamento das redes de água e esgotos, e 

reparado qualquer problema nos diversos componentes do sistema, com 

substituição se necessário. 

 

12. SISTEMAS DE ELETRICIDADE, ILUMINAÇÃO, TELEFONIA E LÓGICA 

O sistema elétrico está adequado às cargas atuantes. Deverão ser revisadas 

todas as tomadas e interruptores, sendo que os soltos devem ser reafixados e os 

quebrados substituídos por elementos iguais aos existentes. As lâmpadas 

queimadas deverão ser substituídas. 

Na nova sala de aula serão instaladas luminárias tipo spot para lâmpadas 

fluorescentes compactas de baixo consumo, num total de oito (8) pontos, 

incluindo interruptores. Serão também instaladas duas tomadas em cada face 

interna de parede, num total de oito (8) pontos, incluindo a interligação com a 

rede elétrica existente. O mesmo ocorre no depósito de materiais, com dois (2) 

pontos de luz no teto, interruptor e duas (2) tomadas. 
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A fiação será em condutores de cobre unipolares com isolamento com camada 

de proteção em PVC não propagador de chamas, classe de tensão 750V, 

encordoamento classe 5, flexível, nas cores preta para fases, azul claro para 

neutro, amarelo para retorno e verde para terra, nas bitolas de projeto. 

 

13. LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 

Está prevista a substituição de quatro (4) torneiras de lavatório, por novas, de 

latão cromado, bitola ½”.  

 

14. PINTURAS 

O edifício será totalmente pintado, interna e externamente, mantendo-se cores 

atuais. O serviço implica na raspagem de tintas soltas, passagem de lixa e reparo 

de superfície com massa plástica de buracos e falhas no reboco. A pintura das 

alvenarias será em tinta látex acrílica, com duas demãos no mínimo, não sendo 

aceitas manchas ou relevo de tintas velhas visíveis ao final do serviço. 

Os elementos aparentes de madeira (pontas de caibros, abas dos beirais, 

forras, vistas e folhas de porta) deverão ser lixados e limpos, pintados com pelo 

menos duas demãos de esmalte sintético acetinado, na cor igual à existente. As 

forras, vistas e portas novas, antes da pintura, serão tratadas com fundo nivelador 

sintético e depois lixadas. 

 

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

A obra será entregue completamente limpa interna e externamente, incluindo 

vidros, esquadrias, pisos, peças sanitárias, revestimentos cerâmicos e o pátio 

externo. 

Ao final da obra, todas as instalações e equipamentos serão cuidadosamente 

verificados e testados em conjunto com a fiscalização, para constatação das suas 

perfeitas condições de funcionamento. Caso sejam constatados eventuais defeitos 

ou falhas que contrariem as disposições das normas adotadas, bem como os 

desenhos de projeto e/ou as especificações deste memorial descritivo, o 

contratado deverá tomar as medidas necessárias para repará-las, arcando para 

tanto com todos os ônus que porventura ocorram. 
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16. VALOR DA OBRA 
O valor do orçamento para a obra é de R$ 123.644,10 (cento e vinte e três mil 

seiscentos e quarenta e quatro reais e dez centavos). 

 

17.  PRAZO DE EXECUÇÃO 
O prazo de execução deve ser equacionado com o recesso escolar, e estimamos 

um período de execução de dois (02) meses, com desembolsos em duas parcelas, 

conforme medição de serviços. 

 

18. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

As propostas de preços deverão observar rigorosamente as unidades de serviço 

da planilha de quantidades e preços fornecida pela Prefeitura, na licitação das 

obras. 

As medições serão feitas apurando-se as quantidades executadas de acordo 

com a unidade de serviço estabelecida para cada atividade, e remuneradas 

conforme o preço unitário cotado pelo empreiteiro para a mesma atividade, não 

sendo aceitas modificações. 

A fiscalização poderá exigir prova da qualidade e resistência dos materiais 

empregados, mediante ensaio de laboratório independente das peças e amostras 

por ela indicadas e escolhidas conforme critérios estabelecidos pelas normas 

vigentes, ensaios estes que correrão por conta do empreiteiro, sem que lhe caiba 

indenização. 

 

 

 

____________________________________ 

Miguel Rodrigues Orofino 
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