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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

Localização:  Santa Tereza – SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC; 

Obra:   Reforma e Ampliação – E.E.B. ADALBERTO T. DE CARVALHO 
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1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

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

ampliação da Escola de Educação Básica Adalberto Tolentino de Carvalho, 

localizada no bairro de Santa Tereza, com vistas à recuperação da edificação frente 

a algumas patologias construtivas que ora ocorrem, manutenção preventiva dos 

sistemas hidráulicos, sanitários e de eletricidade, telhado, esquadrias e 

fechaduras, além da pintura geral de paredes e madeiramentos, o que 

designaremos na planilha de quantidades e preços como “MANUTENÇÃO”, além 

de ampliação de espaços para nova sala de professores, sala de informática, sala 

de orientação, lavanderia e depósito de materiais, novos portões e cobertura para 

o acesso social da escola, depósito temporário de contentores de resíduos e abrigo 

para botijões de gás, o que identificaremos na mesma planilha como “REFORMA 

E AMPLIAÇÕES”. 

O elenco de intervenções previstas é o seguinte: 

a. Ampliações, incluindo nova sala de professores com copa/cozinha, nova 

sala de informática, sala de orientação (junto ao antigo barzinho), deposito 

de materiais junto à atual lavanderia, depósito contentores de resíduos, 

abrigo de botijões de gás tipo P-45, novo acesso principal incluindo 

instalação de porta principal de entrada, portão externo com controlador 

magnético e cobertura desde o portão até o edifício da escola; 

b. Reparos nos revestimentos de paredes, internos e externos – zonas com 

desagregações, infiltrações e fissuras; 

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

deslocadas, e pontos de infiltração, revisão geral dos forros internos; 

d. Instalação de porta entre a sala de direção e da secretaria; 

e. Beneficiamento da área frontal da escola, com novo portão de entrada, 

calçada de acesso ao edifício, cobertura desse acesso, ajardinamento, base 

para mastros de bandeiras e inserção do nome da escola; 

f. Mudança da posição do portão de serviço para próximo ao ginásio de 

esportes, criando novo acesso de serviços e ao pátio de estacionamento; 

g. Mudança na entrada de energia, com medidor em mureta junto ao 

alinhamento frontal do terreno; 
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h. Mudança do aparelho de ar condicionado de sua posição atual, junto ao 

novo acesso social, para a sala de orientação; 

i. Mudança da posição da cerca que separa o pátio da escola do ginásio, para 

nova posição, liberando espaço para o acesso de serviços e pátio de 

estacionamento;  

j. Alteração da posição das janelas e portas da ala esquerda junto ao pátio 

coberto, passando as janelas para o lado externo e as portas para o lado do 

pátio coberto, nas três salas de aula existentes, incluindo a demolição das 

saliências em concreto que circunda as janelas na posição atual; 

k. Revisão geral e reparos na rede elétrica, substituição de lâmpadas 

queimadas; 

l. Revisão geral do sistema de águas, esgotos e louças sanitárias; 

m. Revisão do funcionamento de todas as esquadrias (portas e janelas) que 

não forem alteradas, incluindo fechaduras e ferragens; 

n. Aplicação de pastilhas cerâmicas nas paredes e pilares das circulações e 

pátio coberto, até 1,30m de altura 

o. Instalação de balcão de atendimento na sala da secretaria, voltado para o 

corredor principal de entrada; 

p. Revisão dos revestimentos em azulejo das instalações sanitárias, com a 

substituição de peças quebradas; 

q. Substituição dos azulejos da copa e da cozinha por novos, substituição do 

cocho em azulejos por peça em inox, e substituição do passa-pratos por 

peça em granito; 

r. Demolição do armário em alvenaria na cozinha, e substituição por móvel 

em madeira; 

s. Reparos nos pisos de calçadas, execução de rampas de acessibilidade na 

entrada das salas de aula e recomposição de revestimentos de piso junto 

aos bebedouros e rampa de acesso ao BWC / PNE, com granitina; 

t. Pintura geral da edificação, incluindo o madeiramento aparente do telhado; 

u. Executar cobertura com telhas do BWC / PNE e da despensa para eliminar 

infiltrações e umidades; 
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v. Demolir o piso, nivelar o ambiente e executar novo piso no espaço atual do 

mini auditório, para utilização do espaço como biblioteca. Neste espaço 

serão reposicionadas as janelas e as portas para adequar o acesso ao 

público; 

 

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 

3.1. TELHADOS E FORROS 

Será demolido o telhado da atual lavanderia, e parte da cobertura do acesso 

ao ginásio, para permitir a execução das ampliações da lavanderia e da sala de 

informática. As telhas remanescentes serão reaproveitadas, pelo que o desmonte 

deverá ser cuidadoso e a estocagem feita em local adequado. 

Será retirado o forro da atual lavanderia, e do espaço do atual barzinho, com 

vistas à reutilização futura, pelo que a desmontagem deverá ser cuidadosa e a 

estocagem feita em local adequado. 

3.2. ALVENARIAS 

Haverá a demolição das alvenarias da atual lavanderia, das paredes direita e 

frontal do atual “barzinho”, dos vãos para a nova porta da entrada principal, para 

as alterações de posição das janelas e portas das salas de aula da ala direita, na 
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abertura de vão para o balcão de atendimento na secretaria, e para abertura do 

vão de porta entre a direção e a secretaria. 

Será demolido ainda um vão de passagem entre a atual sala de informática e 

o mini auditório, e vãos para nova posição de janelas e portas na composição do 

novo ambiente da biblioteca. 

Será demolido o armário em alvenaria da cozinha. 

As demolições em alvenaria destinadas à abertura de vãos de portas e janelas, 

guichês e outros vãos de dimensões definidas, deverão ser precedidas do corte 

com serra de disco, para evitar danos na estrutura das paredes. Na eventualidade 

de ser encontrado elemento estrutural existente (pilar ou viga) deverá ser 

comunicado à fiscalização antes de avançar com a demolição no setor em causa. 

3.3. PAVIMENTOS E PISOS 

Será demolido o pavimento e o contra piso inclinado do atual mini auditório 

para preparação do espaço da nova biblioteca. 

3.4. JANELAS E PORTAS 

Serão retiradas cuidadosamente as nove (9) janelas em alumínio, e as três (3) 

portas das salas de aula da ala direita junto ao pátio coberto, para inversão de 

posições, ficando as portas voltadas para o pátio coberto e as janelas para a 

circulação externa. Da mesma forma, será retirada uma das janelas da parede 

frontal do atual mini auditório, para reassentamento na parede lateral voltada 

para o edifício da escola. 

3.5. REBOCOS, AZULEJOS E OUTROS 

Serão demolidos, sem aproveitamento, os azulejos antigos da cozinha, 

incluindo a picagem das massas e colas remanescentes, para preparar a 

superfície e deixa-la pronta a receber novo revestimento. Será também demolido 

o atual cocho em azulejos existente. 

Haverá ainda o serviço de picar e limpar locais de rebocos soltos e degradados 

para recuperação, e nos locais de ligação das alvenarias existentes com aquelas 

das ampliações projetadas. 

3.6. CERCAS E PORTÕES 

A cerca divisória entre a escola e o ginásio será retirada cuidadosamente para 

reaproveitamento de moirões e telas, desde o alinhamento frontal do terreno até 
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o corredor coberto de acesso ao ginásio. Esse material será reutilizado com a 

instalação de cerca em nova posição. 

O portão de serviços será desmontado, também cuidadosamente, para 

instalação na nova entrada de serviços e acesso ao estacionamento. 

A cerca do alinhamento frontal do terreno será cortada num comprimento de 

4,00 metros, em frente à nova entrada da escola, para permitir a instalação de 

portão e mureta de suporte para entrada de força e medidor de energia.  

Os entulhos decorrentes das demolições deverão prioritariamente ser 

depositados nas áreas de ampliação e no enchimento para nivelamento do piso 

da nova biblioteca, para formação de base aos contra pisos a serem executados 

nesses locais. 

Os excedentes de material de demolição que não puderem ser reaproveitados, 

deverão ser retirados e levados a vazadouro autorizado pela prefeitura municipal. 

 

4. MOVIMENTO DE TERRAS 

Os movimentos de terra incluem a escavação das valas para as sapatas e vigas 

do baldrame das áreas de ampliação, e o aterro para obtenção do nível do contra 

piso desses ambientes, que deverá ficar igual àqueles existentes. 

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

equipamento do tipo compactador vibratório manual (sapo). 

Os movimentos de terra incluem ainda a retirada de pedrisco e excessos de 

terras no estabelecimento do nível da pavimentação em blocos de concreto tipo 

“paver”, no espaço do pátio destinado à nova entrada de serviços e estacionamento 

de professores e funcionários, e para o beneficiamento (ajardinamento) do pátio 

frontal. 

 

5. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

5.1. AMPLIAÇÕES 

As fundações e estruturas das ampliações serão em concreto armado, 

conforme projeto estrutural. O concreto a ser utilizado poderá ser usinado ou 

convencional, com resistência mínima de 25Mpa, e composto pela mistura de 

cimento Portland tipo C1, água e agregados inertes (areia média/grossa e brita 
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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. 

5.2. ÁREA DA NOVA ENTRADA DA ESCOLA 

Será executada uma base (sapata) para a mureta onde será instalada a entrada 

de força e o medidor de energia, junto ao alinhamento frontal do terreno, e sapatas 

para a fixação das estruturas do novo portão e da cobertura do acesso. 

A cobertura do acesso principal da escola será em estrutura metálica, com 

pilares e vigas em tubos de aço de seção quadrada (tipo METALON) de 

100x100x3mm, os pilares chumbados nas sapatas e as uniões entre pilares e 

vigas soldadas conforme projeto. 

Ao lado do acesso principal será executado um maciço para suporte de mastros 

de bandeira e inserção do nome da escola, em concreto armado, nas dimensões 

de projeto (120x30x100cm aparentes acima da calçada e sua sapata de apoio. 

 

6. COBERTURAS E FORROS 

6.1. MANUTENÇÃO – TELHADOS EXISTENTES  

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. 

As atuais lajes de cobertura do BWC/PNE e da despensa, que apresentam 

falhas na impermeabilização, serão recobertas com telhas de fibrocimento de 

5mm de espessura, fixadas em caibros aparafusados sobre a laje e mantendo sua 

inclinação. Os remates laterais dessas duas coberturas será feito com rufos em 

chapa de alumínio com desenvolvimento de 20x20cm, fixados nos bordos externos 

das lajes existentes, em todo o perímetro. 
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6.2. AMPLIAÇÕES 

Nas ampliações serão executadas coberturas com estrutura em madeira de 

qualidade dura, sem brancais, isenta de rachaduras, fissuras ou ação de fungos, 

apoiadas sobre as vigas de respaldo das paredes, observando a boa técnica de 

carpintaria nos cortes e ligações entre as peças, utilizando-se pregos compatíveis 

com as bitolas dos diversos elementos (frechais, terças, caibros e ripas). 

Os novos telhados serão basicamente continuidade de telhados da atual 

edificação, e deverão ser executados com telhas cerâmicas iguais às existentes, 

preferencialmente com aproveitamento daquelas que foram desmontadas, e 

deverá haver perfeito ajuste e compatibilidade com os telhados adjacentes da 

edificação atual, incluindo a execução de águas furtadas com chapa de alumínio 

de 50cm de largura, ligações de cumeeiras e espigões. 

A cobertura do acesso principal será apoiada na estrutura metálica, e 

executada com chapas de vidro temperado de 8mm, fixadas nas vigas, conforme 

detalhe de projeto. 

Nas ampliações será instalado internamente forro em réguas de PVC de 

180mm de largura, fixado em perfilaria metálica e rematado com cantoneiras de 

PVC, tudo na cor branca. Pelo lado externo, nos beirais, será executado forro em 

madeira, igual aos existentes e mantendo a estética da edificação. 

 

7. ALVENARIAS 

As alvenarias externas e internas nas ampliações e no fechamento de vãos nas 

áreas reformadas 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) 
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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. 

No alinhamento frontal do terreno, junto ao novo acesso social da escola, será 

executada mureta de alvenaria, com altura de 1,60m e 1,40m de largura, parede 

dupla, para instalação da entrada de força, que passará a ser subterrânea, e do 

medidor de energia. 

 

8. REVESTIMENTOS 

8.1. MANUTENÇÃO 

Todos os rebocos soltos ou estufados na edificação atual deverão ser picados, 

retirados e repostos, precedidos da aplicação 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, desagregações e fissuras, onde o reboco 

deverá será picado, retirado e reposto. 

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 ou receber revestimento em cerâmica. 

Deverá ser feita inspeção minuciosa das peças de azulejos nas instalações 

sanitárias existentes, para reposição de peças soltas e/ou quebradas, de tamanho 

e cor idênticas às atuais. 

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

será executado um lambri em cerâmica, com 1,30m de altura, em todo o 

comprimento das paredes, na cor a escolha da direção da escola, assentes com 

cimento cola e rejuntada 
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Na cozinha será executado novo revestimento com azulejos brancos de 

30x30cm assentes com cimento-cola e rejuntados com cimento branco, até a 

altura do teto. 

8.2. AMPLIAÇÕES 

Nas alvenarias externas e internas nas ampliações e no fechamento de vãos 

nas áreas reformadas, os revestimentos deverão ser executados com essa mesma 

especificação de serviços. 

No novo espaço do depósito/lavanderia, serão aplicados azulejos brancos de 

30x30cm até 1,50m de altura, nas faces das paredes adjacentes aos tanques e 

máquinas de lavar roupa. 

 

9. PAVIMENTAÇÕES 

9.1. AMPLIAÇÕES 

O pavimento das ampliações (sala de professores e sala de informática e parte 

da sala de orientação), da nova biblioteca e do depósito/lavanderia será 

constituído de 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. 

No entorno da nova sala de informática deverá ser complementado o piso da 

circulação externa, alinhado com as paredes e mantendo a largura de 2,00 

metros. Esse corredor deverá arrematar com a passarela coberta de acesso ao 

ginásio. Para tal está prevista a execução de viga de borda com 30cm de altura, 

em concreto, aterro compactado, contra piso e revestimento em granilite polida, 

igual à existente nas circulações externas e pátios pavimentados da escola. 

9.2. PÁTIO DE ESTACIONAMENTO 

O espaço do pátio destinado à nova entrada de serviços e estacionamento de 

professores e funcionários será pavimentado com piso intertravado de concreto, 

retangular, com 6x10x20cm, cor cinza, assentes sobre colchão de areia com 6cm 

de espessura, perfeitamente sarrafado e aplainado, respeitando-se os caimentos 

de pelo menos 1,5% em direção às captações de águas pluviais existentes. 
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9.3. NOVO ACESSO SOCIAL 

No novo acesso social à escola, será executada calçada em rampa de inclinação 

não maior que 8,3%, desde o portão externo até à porta de entrada, em concreto 

de mesma especificação que o dos contra pisos, e revestimento em argamassa de 

granilite polida, igual àquela já aplicada em outros ambientes de circulação do 

edifício existente. 

Ao lado da rampa de entrada será executada plataforma de circulação no 

entorno da base de mastros de bandeiras e inserção do nome da escola, plana, 

com 1,50x4,00m, conforme detalhe de projeto, também em concreto de mesma 

especificação que o dos contra pisos, e revestimento em argamassa de granilite 

polida. 

9.4. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 

Em frente de todas as portas de salas de aula, de administração e serviços, 

onde existe desnível em relação ao pátio coberto e circulações externas, serão 

executadas rampas de acessibilidade conforme detalhe de projeto, em concreto, 

com revestimento em granilite. 

9.5. MANUTENÇÃO 

A rampa já existente que atende o BWC/PNE e uma sala de aula, e o espaço 

do pátio coberto onde estão instalados os bebedouros, terão seu revestimento em 

concreto alisado (já degradado) substituído por revestimento em granilite. 

As calçadas externas deverão ser reparadas em zonas fissuradas e quebradas, 

com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, acabamento alisado pronto a 

receber pintura de piso. 

 

10.  ESQUADRIAS E FERRAGENS 

10.1. EDIFÍCIO EXISTENTE – MANUTENÇÃO E REFORMA 

Todas as janelas e portas do edifício deverão ser inspecionadas para verificação 

do funcionamento e estado de conservação de dobradiças, rodízios, trilhos e 

fechaduras, e os elementos sem condições de uso serão substituídas por novos, 

similares aos existentes. 

As nove (9) janelas de alumínio e vidro, com 1,90x1,95m, retiradas das paredes 

das salas de aula da ala direita, e que eram voltadas para o pátio coberto, serão 
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instaladas nos vãos abertos nas paredes destas mesmas salas, voltadas para a 

circulação externa. Ainda nessas salas, as três portas de 95x210, em madeira, 

incluindo aduelas, batentes e guarnições, serão instaladas na parede voltada para 

o pátio coberto. 

No atual mini auditório e futura biblioteca, será instalada a janela retirada da 

parede frontal, no vão aberto na parede lateral, voltada para o edifício da escola, 

com aproveitamento de caixilhos e vidros. 

Na sala da secretaria será instalada janela de alumínio e vidro temperado, com 

180x120cm e quatro folhas, duas fixas e duas de correr, voltada para o corredor 

do novo acesso social. Esta janela será dotada de balcão de atendimento em 

granito cinza comum, polido, com 200x50cm e 2cm de espessura, incluídos as 

ferragens de suporte e fixação. 

Na parede divisória entre a sala da direção e a secretaria, será instalada uma 

porta semi-oca, de madeira, com 90x210, incluindo aduelas, batentes, 

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

tipo tambor. 

Na nova sala de orientação (antigo barzinho) será instalada uma porta em 

madeira de lei, maciça (almofadas), com 90x210, incluindo aduelas, batentes, 

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

tipo tambor, e uma janela em alumínio e vidro, com 190x195cm, peitoril a 0,90m 

do piso, semelhantes às demais existentes, na parede voltada para o ginásio. 

A nova entrada social da escola será dotada de uma porta em folha dupla de 

vidro temperado de 8mm, pivotantes, com 160x220cm de dimensões finais, 

fechadura automática com controle magnético, inclusos batentes e puxadores, 

recuada do alinhamento frontal do edifício em 70cm e abrindo para o lado externo 

por se tratar de rota de fuga em caso de sinistro. 

10.2. AMPLIAÇÕES 

Na sala de professores serão instaladas seis (6) janelas de alumínio e vidro, 

com 1,90x1,95m, peitoril a 0,90m do piso, semelhantes às demais existentes, para 

manter a estética, e uma (1) porta em madeira de lei, maciça (almofadas), com 

90x210, incluindo aduelas, batentes, guarnições, com três dobradiças de 2,5 

polegadas em latão cromado e fechadura tipo tambor. Separando o ambiente de 
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trabalho da copa/cozinha, haverá uma porta em vidro temperado 8mm e caixilhos 

de alumínio, com quatro (4) folhas, duas fixas e duas de correr, com dimensões 

finais de 4,50x2,10m. 

Na sala de informática serão instaladas quatro (4) janelas de alumínio e vidro, 

com 1,90x1,95m, na mesma cota e semelhantes às demais existentes, e uma (1) 

porta em madeira de lei, maciça (almofadas), com 90x210, incluindo aduelas, 

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

fechadura tipo tambor. 

O depósito/lavanderia será dotado de quatro (4) janelas em alumínio e vidro, 

tipo basculantes, com 1,60x0,70 cada, e a porta de entrada em madeira de lei, 

maciça (almofadas), com 90x210, incluindo aduelas, batentes, guarnições, com 

três dobradiças de 2,5 polegadas em latão cromado e fechadura tipo tambor. 

 

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. 

Na cozinha da sala dos professores deverá ser previsto um ponto de água e 

esgoto, para instalação de pia. Na lavanderia serão realocados os pontos de água 

e esgoto para os tanques e máquinas de lavar roupa. Os tubos utilizados serão 

em PVC rígido 25mm, com conexões soldáveis. Nas esperas dos equipamentos e 

louças sanitárias serão utilizadas conexões (Tês / Joelhos LR 25mm x ½”) rosca 

metálica. 

O sistema de esgotos será em PVC rígido série normal, diâmetros de 100, 50 e 

40mm, e destinará os efluentes sanitários para a fossa séptica existente, com 

aproveitamento do ramal já instalado no local. 

 

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. 
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12.1. ENTRADA DE ENERGIA E QUADRO DE MEDIÇÃO 

A entrada de força passará a ser subterrânea e o quadro de medição será 

transferido para a mureta a ser construída no alinhamento frontal do terreno, 

junto à calçada e à nova entrada social. Está previsto o fornecimento e instalação 

de nova caixa de medidor, padrão CELESC, caixas de pavimento, aterramento e 

fiação em cabos sintenax nas bitolas iguais às existentes, eletrodutos de piso e 

paredes e demais acessórios necessários. 

Não serão aceitas emendas nos trechos subterrâneos da fiação, e deverá ser 

garantida a perfeita adaptação dos cabos de entrada com o quadro geral de 

distribuição. 

12.2. NOVOS AMBIENTES 

Deverá ser previsto circuito novo, a partir do quadro de distribuição, para 

instalação do aparelho de ar condicionado que será realocado na sala de 

orientação. 

Para a sala de professores e a sala de informática, serão levados do quadro 

geral de distribuição até quadros de distribuição secundários dois circuitos 

distintos com aterramento, um destinado às tomadas de uso geral e para os 

equipamentos de informática, e outro para a iluminação. Os quadros secundários 

de distribuição terão capacidade para 4 disjuntores, de embutir, com estrutura e 

tampa em chapa de aço protegida por tratamento anti-ferruginoso, grau de 

proteção IP 44 e acabamento na cor cinza claro. 

A fiação será em condutores flexíveis de cobre, unipolares com isolamento em 

PVC não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, 

nas cores preta para fases, azul claro para neutro, amarelo para retorno e verde 

para terra, nas bitolas de projeto. 

O sistema incluirá aterramentos com uma haste copperweld de 5/8” de 

diâmetro e comprimento de 2,40m, ligada ao barramento neutro com fio de cobre 

nu de 4,0mm², para cada novo quadro. 

No depósito/lavanderia serão aproveitados e adaptados os circuitos já 

existentes. 

Nos novos compartimentos serão instaladas luminárias tipo spot para 

lâmpadas fluorescentes compactas de baixo consumo, incluindo interruptores, 
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num total de oito (8) pontos na sala de professores, dez (10) pontos na sala de 

informática, dois (2) pontos na sala de orientação e quatro (4) pontos no 

depósito/lavanderia. Serão também instaladas tomadas de energia conforme NBR 

14136, capacidade 20A e correntes elétricas entre 100 e 250 volts, num total de 

oito (8) pontos na sala de professores, doze (12) pontos na sala de informática, 

quatro (4) pontos na sala de orientação e seis (6) pontos no depósito/lavanderia.  

 Deverão ser instalados pelo menos dois pontos da rede de dados na sala de 

professores, um na sala de orientação e quatro na sala de informática. 

 

13.  LOUÇAS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS 

Deverá ser feita revisão minuciosa de todos os equipamentos instalados, 

incluindo vasos sanitários, lavatórios, torneiras, registros, pia da cozinha, e 

reparados aqueles com mal funcionamento. 

Na cozinha da sala dos professores será instalada bancada em granito cinza 

polido, com 0,60x3,20m e 2cm de espessura, com cuba de embutir em inox com 

40x50cm, incluindo válvula de ralo em metal cromado, sifão flexível, e torneira de 

parede em metal cromado de ½”. 

Na cozinha principal será instalada nova pia em inox, tamanho industrial 

(65x45x35cm) incluindo bancada móvel em inox com prateleira sob a bancada, a 

ser instalada no mesmo local do antigo cocho de azulejos, e deverão ser 

aproveitadas as ligações de água e esgotos. Ainda na cozinha será substituído a 

atual bancada do passa-pratos, por nova peça em granito cinza polido, com 

60x250cm e 2cm de espessura. 

 

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 
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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. 

As áreas ampliadas serão pintadas com a observação desta mesma 

especificação, tanto para as paredes quanto para os elementos em madeira. 

 

15.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

15.1. ABRIGO DE CONTENTORES DE LIXO / ABRIGO DOS BOTIJÕES DE GÁS 

Os abrigos para contentores de lixo e botijões de gás tem as dimensões 

estabelecidas no detalhe arquitetônico anexo. As fundações serão em concreto 

armado (tipo radier) e as alvenaria serão de tijolos cerâmicos de 10x19x19cm, tipo 

pesado (furos redondos), 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 mínima, e limpas externamente em 

ambas as faces. A cobertura será uma laje de concreto armado, inclinada, 

conforme o projeto. 

As alvenarias serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia ao traço 

1:3, e rebocadas interna e externamente, com argamassa de cimento cal e areia 

fina (massa única) ao traço 1:2:8, de modo a ficarem prontas a pintar e/ou a 

receber revestimento cerâmico. 

Nas faces internas das paredes do abrigo de contentores de lixo serão aplicados 

azulejos brancos de 30x30cm assentes com cimento-cola e rejuntados com 

cimento branco. 

Os pavimentos de ambos os abrigos serão constituídos por contra piso de 

regularização executado sobre a laje de fundação, com espessura de 3cm. As 

massas deverão ser desempenadas prontas para receber o revestimento cerâmico, 

que será em cerâmica PEI-4, de 40x40cm, na cor cinza claro, assente com 

cimento-cola e rejuntado com cimento branco. 

A porta externa do abrigo de contentores será em alumínio, com três folhas 

tipo veneziana e dimensões de 2,50x1,65m (externas), dotadas de fechadura tipo 

tambor, em latão cromado. A porta externa do abrigo de botijões será em 
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serralheria de aço e tela metálica, duas folhas de abrir, com dimensões de 

120x180cm. 

As pinturas externas das paredes obedecerão às especificações já indicadas no 

item 14, e as lajes de cobertura de ambos os abrigos serão pintadas com duas 

demãos de tinta epóxi impermeabilizante, na cor cinza. 

 

15.2. CERCAS E PORTÕES 

Na entrada principal será instalado portão em tubos de aço galvanizado de 1”, 

incluindo batentes em cantoneira e ferragens, com fechadura automática de 

controle magnético, tratado com primário anticorrosivo e pintado com tinta epóxi 

na cor cinza, duas demãos,  

O portão de serviços será reaproveitado e instalado na nova posição, na 

entrada do espaço do pátio junto ao ginásio, que será destinado ao 

estacionamento e acesso de serviços. 

Será executado prolongamento da cerca no espaço onde estava instalado o 

portão de serviços, com remate perfeito à cerca remanescente e existente junto à 

entrada da biblioteca. 

Para isolamento do pátio de estacionamento, e com aproveitamento do 

material originado com o desmonte da cerca existente (item 3.6), será feita vedação 

desde o canto oeste de ginásio até ao alinhamento frontal do terreno, e ao longo 

da lateral esquerda (norte) do acesso coberto de alunos ao ginásio. As novas cercas 

deverão manter os espaçamentos entre os moirões e a altura da tela, iguais às 

remanescentes. 

Deverão ser revisadas e reparadas a estabilidade, fixações, amarrações e 

tensionamento de todos alambrados existentes ao lado das instalações sanitárias, 

isolamento do pátio de serviços da cozinha e lavanderia e junto a entrada da 

biblioteca. 

 

15.3. AJARDINAMENTO 

O pátio frontal da escola receberá grama tipo esmeralda, em leivas, desde o 

limite do novo pátio de estacionamento até a nova sala de professores, incluindo 

o plantio de espécies florais e arbustivas. 
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15.4. INSPEÇÃO FINAL E LIMPEZA 

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. 

 

16. VALOR DA OBRA 
O valor do orçamento para a obra é de R$ 343.375,45 (trezentos e quarenta 

e três mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco 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. Pela exiguidade de prazo não é necessário 

cronograma físico-financeiro. 

 

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. 
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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. 
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Miguel Rodrigues Orofino 
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