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 MEMORIAL DESCRITIVO   
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
OBRA. REFORMA DA ESCOLA EMEIEF LUZILAIDE SANTOS CRUZ  
  
LOCAL: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA  
  
O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as 
especificações técnicas e serviços e dados gerais para a Reforma da Escola Luzilaide 
Santos cruz. 
.   
Serviços a serem executados:   
  
1. SERVIÇOS PRELIMINARES   
  
A placa da obra deverá possuir dimensões de  6 m², seguindo o modelo da Secretaria 
de Planejamento e Desenvolvimento Regional (imagem especificada no documento 
especificação técnica), e deverá ser instalada em local visível e lá permanecerá por todo 
o período de execução da obra, do início até a conclusão e encerramento do convênio.   
O executante procederá a locação da obra de acordo com plantas e memoriais e 
quaisquer outras indicações constantes do projeto. Havendo discrepância entre as reais 
condições existentes no local e/ou os elementos de projeto, a ocorrência será objeto de 
comunicação, por escrito, à fiscalização da prefeitura, a qual competirá deliberar a 
respeito.   
  
  
2. ADMISTRAÇÃO DE OBRA  
Se trata de uma Atividadedinâmica e contínua e tem o objetivo de garantir a execução 
de projetos de arquitetura e engenharia, tudo dentro do orçamento e dos prazos. 
   
 
3. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA   
Se identifica como a área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem as 
operações de apoio e execução de uma obra. 
 
 
4. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
 
Os serviços de demolição e retirada de entulho consistem, primeiramente, no 
desmanche ou destruição de uma edificação ou construção e, posteriormente, a 
retirada dos resíduos gerados por essa destruição. Nesse caso Será demolido 
algumas  parede para ampliação é Construções da mesma. 
 
5.  AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA SALAS DE AULA 
Essa por sua vez terá montagem e desmontagem de fôrmas de pilares, armação de 
blocos viga baldrame, armação de pilar e viga, concreto armado de 20 MPA, levantes 
de paredes em alvenaria, aplicação de chapisco é reboco, revestimento interno, 
aplicação de forro, cobertura, em trama de madeira ,instalações de tezoura e telhamento 
com telha cerâmica tipo frâncesa. 
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6. SALA E FUNDAÇÃO 
A mesma terá sapatas com 0,15 centimetro de concreto magro, ferragem, logo após o 
concreto de 20 MPA, então terá montagem e desmontagem de fôrmas de pilares, 
armação de blocos viga baldrame.  
7. ESTRUTURA / FUNDAÇÃO CAIXA D’ÁGUA 
A mesma virá de 0,15 cemtimetro de concreto magro, feragem, logo apó o comcreto de 
20 MPA, montagem e desmontagem de fôrmas de pilares, armação de blocos viga 
baldrame 
8. BANHEIRO / FUNDAÇÃO 
A mesma terá sapatas com 0,15 centimetro de concreto magro, ferragem, logo após o 
concreto de 20 MPA, então terá montagem e desmontagem de fôrmas de pilares, 
armação de blocos viga baldrame.  
 
9. ESTRUTURA 
Essa  terá montagem e desmontagem de fôrmas de pilares, armação de blocos viga 
baldrame, armação de pilar e viga, concreto armado de 20 MPA, levantes de paredes 
em alvenaria, aplicação de chapisco é reboco, revestimento interno, aplicação de forro, 
cobertura, em trama de madeira ,instalações de tezoura e telhamento com telha 
cerâmica tipo frâncesa. 
 
10. IMPERMEABILIZAÇÃO 
Impermeabilização, é o processo de tornar algum material, área ou objeto impermeável, 
isto é, de fazer com que a água, outro fluido, fungos e bactérias não consiga atravessar 
esse material, área ou objeto. 
 
11. PAREDES E PAINEIS 
Esta terá levante de paredes em Alvenaria, Aplicação de chapisco em alvenaria, é 
Recebimentos de reboco.  
 
 
12. ESQUADRIA 
Essa por sua vez terá portas em chpa de aço, portas em madeira maciça, janelas em 
vidro temperado. 
 
 
13. COBERTURA 
Reposição de tesouras de madeiras, Trama de madeira compostas por ripas, Trama de 
aço, é Reparos de telhas cerâmicas. 
 
 
14. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  
Aplicação de manual de massa Acrílica, Aplicação de pintura com tinta látex acrílica em 
parede, revestimento cerâmico em paredes. 
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15. SISTEMA DE FORRO 
 E um revestimento que atua como isolante térmico, assim como acústico.  Composto 
por materiais recicláveis, o revestimento também oferece a preservação do meio 
ambientes. 
 
16. LOUÇAS E METAIS 
Essa terá vaso sanitários para crianças Especiais, infântil, Bancada em granito verde 
abutuaba cinza Andurinha. 
 
17. INSTALÇÕES SANITÁRIAS 
Instalações de caixa sifonada em PVC,Caixa de gordura, Ralo sifonado em FVC, Tubo 
PVC esgoto 10mm, Tubo PVC esgoto 50mm, Junção PVC esgoto 100x50mm,Curvas 
45 graus PVC 50mm, Curva 90 graus PVC 50mm, Joelho 90 Graus PVC 50mm, caixa 
em alvenaria 50x50,sulmidoro em alvenaria,tanque séptico circular. 
 
 
18. ILUMINAÇÃOE TOMADAS 
Instalações de pontos de Tomadas, interropitores ,luminarias tipo plafon. 
 
19. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
Quadro de distribuição de Enegía de embutir, em chapa metalica para 18 dijuntores. 
 
20. ELETRODUTOS  
Eletrodutos de PVC Flexivel corrugado DN 32mm. 
 
21. CABOS CONDUTOTERS  
Cabos cobre de 2,5 mm², 4mm², 10mm², 6mm², caixa de proteção metalica. 
 
22. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZADORES 
Instalações de dreno para caixa de ar-condicionado, (Três)12.000 bt, (Um)18.000 bt, 
(Três)24.000 bt. 
 
23. PASSARELA 
Fabricação de formas para pilares concreto, trama de aço, armação de pilar  viga de 
concreto, Telhamento com telha cerâmica tipo frâncesa. 
 
24. PISOS 
Esse terá aplicação de piso em concreto, revestimento cerâmico. 
 
25. QUADRA 
Essa terará aplicação de piso em concreto armado de 20MPA, pintura de piso com tinta 
epóxi, alambrado para quadra poliesportiva, pintura de demarcação de vaga com tinta 
epóxi, porte de aço, conjunto para futsal, conjunto para quadra de volei, par de tabelas 
de basquete, refletor em LED. 
 
 
26. SERVIÇOS FINAIS 
Limpeza da obra, plantio de grama em placas, grade de ferro em metalom 
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CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, 06 Outubro DE 2021. 
 
 
   
_________________________   
ENGº Diogo Ikaro de A. Figueiredo   
CREA 071560452-0/D-DF  

ART PA20210594970  


