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 MEMORIAL DESCRITIVO   
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
OBRA. REFORMA DA CRECHE MUL. PROFª NOÊMIA VIEIRA 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 Creche Mul. Profª 
Noêmia Vieira Cruz, a mesma tendo 991,05 metros quadrados de área Construida. 
   
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 Somente terá retiradas de cabos 
Elétricos, Pontos Elétricos, Revestimento de paredes, Telhado é itens Sánitarios. 
 
 
5. 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.  Nessa etapa será a impermeabilização de lajes é 
paredes. 
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6. ESQUADRIA 
Essa por sua vez terá portas em madeira maciça, Portas em Vidro Temperado, potas 
em alumínio janelas em vidro temperado conforme o projeto. 
 
 
7. COBERTURA 
Essa por sua vez terá sua cobertura toda em aço. trama de aço, tesoura em aço é telha 
cerâmica Romana. 
 
 
8. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  
Aplicação de manual de massa Acrílica, Aplicação de pintura com tinta látex acrílica em 
parede, revestimento cerâmico em paredes com argamassa pronta ACII dos banheiro e 
cozinha como apresentado nos projetos e também em partes externas que já 
apresentam desplacamentos. 
 
 
9. LOUÇAS E METAIS 
Essa terá vaso sanitários para crianças Especiais, infântil, Vasos tamanho aduto, cubas 
para bancadas em Granito, Torneiras, Pias. 
 
10. INSTALÇÕES SANITÁRIAS 
Nessa etapa terá Instalação de Registro de gavetas, Valvula de descarga, tubo pvc 
Soldavel. 
 
11. DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS 
Nessa Etapa terá Ralo seco PVC, Grelha de ferro fundido para canaleta. 
 
12. ELETRODUTOS  
Eletrodutos de PVC Flexivel corrugado DN 32mm, 25mm, 40mm, 50mm, 60mm 75mm. 
 
13. CABOS CONDUTOTERS  
Cabos cobre de 2,5 mm², 4mm², 10mm², 6mm². 
 
14. PINTURA 
Nessa fase será aplicado Pintura em Tinta latex acrílica, emassamento em paredes, 
Pintura em tinta esmalte fosco. 
 
15. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
Nessa fase terá extintor de incêndio è placas de sinalação de saída de emegência.   
  
16. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
Instalações de pontos de Tomadas, interropitores ,luminarias tipo plafon, disjuntores, 
luminaria tipo calha, . 
 
17. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 
8 centrais Split de 24 mil BTUs 
2 centrais Split 18 mil BTUs 
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1 centrais split De 12 mil BTUs 
Com toda instalação de dreno e elétrico. 
 
18. SERVIÇOS FINAIS 
Limpeza da obra, plantio de grama em placas, grade de ferro em metalom 
 
 
  
  
  
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, 18 DE Novembro 2021. 
 
 

   
_________________________   
ENGº Diogo Ikaro de A. Figueiredo   
CREA 071560452-0/D-DF  

ART PA20210594970  


