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1 – OBJETIVO DO MEMORIAL DESCRITIVO 
 
Esse Memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços e matérias a ser usado na 

construção da Escola D. Pedro na Travessa do 16 São Luizinho no Município de Igarape-Áçu. 

2–ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DOS SERVIÇOS 
 
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 
Será instalada a placa da Obra no local conforme padrão da secretaria de educação. A locação 
da obra será feita em madeira seguido as dimensões do projeto básico. Será instalado no local da 
obra sistema elétrico provisório para suprir as necessidades dos serviços. A secretária de 
Educação Indicara um responsável técnico habilitado para a fiscalização dos serviços. 
 
2.2 - MOVIMENTO DE TERRA 
Será feito escavação manual para a fundação da escola na profundidade máxima de 1,50 m. E se 
necessário será colocado aterro compactado, conforme orientação do técnico da obra. 
 
2.3 – FUNDAÇOES 
A obra terá fundação corrida com bloco com pedra preta com argamassa no traço de 1:8 e o 
baldrame será em concreto simples com seixo incluído montagem e desmontagem de formas.  
seguindo orientações padrões das Normas Técnicas da ABNT.   
 
2.4 – ESTRUTURA 
A construção terá estrutura com pilares e vigas em concreto armado, dimensões disponíveis no 
projeto básico da obra.  
 
2.5 – PAREDES E PAINEIS 
A obra será construída com paredes de alvenaria composta por tijolos cerâmicos nas dimensões 
disponíveis no comercio local ou proximidades. As paredes terão um pé direito de 3 metros de 
altura. 
 
2.6 – COBERTURA 
 
A cobertura da edificação será feita em telha termo acústica cimentada e estrutura de madeira, 
com cumeeira e Encabeçamento compatível (beiral e cumeeira), conforme projeto básico. 
 
2.7 – IMPERMEABILIZAÇOES E TRATAMENTO 
 
Será feito o tratamento de imunização da madeira do telhado, visando aumentar sua durabilidade. 
 
2.8 – ESQUADRIAS 
 
As portas serão de madeira com as dimensões PM 01 - 0,90 X 2,10 (Banheiro PNE), PM 02 – 0,80 
X 2,10 e PM 03 – 0,60 X 2,10. As esquadrias serão em alumínio basculante com vidro e de correr, 
será instalado ainda grade de ferro, conforme projeto básico. Será instalado um portão de abrir no 
muro de 1,20x 1,20 em barras metálicas de 1,2” ou similar. 
 
2.9 – REVESTIMENTOS 
O revestimento das paredes internas será feito em chapisco e reboco com argamassa, colocação 
de cerâmica e azulejo nas áreas molhadas como banheiro e cozinha. 
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2.10 – RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 
 
O rodapé cerâmico seguirá o padrão do revestimento de piso, tento altura de 5m. Será instalada 
soleira em granito em todas as portas e peitoril em granito em todas as esquadrias. 
 
 
2.11 – PISOS 
O revestimento de piso será feito com contra piso/lastro concreto 1:3:6 s/betoneira e =5CM, 
Camada regularizadora no traço 1:4 e Lajota cerâmica 40x40cm - PEI - IV 
 
 
2.12 – FORRO 
O revestimento de teto será feito em Forro em lambri de PVC com Barroteamento em madeira de 
lei p/ forro PVC. 
 
 
2.13 – PINTURA 
 
O revestimento das paredes externas será feito com pintura PVA externa c/massa e líq. 
Preparador e das paredes internas com pintura PVA interna c/ massa e selador. Seguindo as cores 
determinadas pela secretaria municipal de educação. 
 
 
2.14 – INSTALAÇÕES ELÉTRICO-TELEFÔNICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA 
 
A instalação elétrica será feita para baixa tensão seguindo as orientações das normas técnicas e 
conforme projeto de instalação elétrica. 
 
 
2.15 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 
A instalação hidros sanitárias será feita seguindo as orientações das normas técnicas e conforme 
projeto de esgoto e instalação hidráulica. 
 
 
2.16 – APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 
 
Será instalado na obra vaso sanitário com caixa acoplada ilizabet ou similar, Lavatório de louça 
sem coluna com torneira, sifão e válvula, Pia com coluna na cor branca elizabet ou similar nas 
cores determinadas pela secretaria de educação. 
 
 
2.17 – DIVERSOS 
 
Será instalada na obra Bancada de mármore polido branco e= 3,0CM, largura 45 cm - 
Fornecimento e instalação e Bancada de cozinha em granítica c/armário. (3,0x1, 40x0,9m) -
detalhe nº 9. Será construído um muro na frente da escola com comprimento de 50 m por 1,20 de 
altura, o muro deve ser rebocado e pintado nas duas fases. 
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3 - LIMPEZA FINAL  
A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos e ferramentas e sobras de materiais, 
serão totalmente removidos do estabelecimento ficando o local em perfeitas condições de 
habitabilidade, funcionamento e segurança. 
 

Igarapé - Áçu, 10 de janeiro de 2023 
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