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       MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1- APRESENTAÇÃO 

Este Projeto prevê a Reforma e Adequação do prédio da antiga Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Frei Gil de Vila Nova para 15º Unidade 

Regional de Educação, na sede do município de Conceição do Araguaia-PA 

2 – CONCEPÇÃO DO PROJETO 

 
As Obra de Reforma de adequação do prédio da antiga Escola Estadual 

de Ensino Fundamental Frei Gil de Vila Nova para 15º Unidade Regional de 

Educação, consistem basicamente na substituição do piso existente internos e 

externos, na ampliação da área verde com aumento, troca de grama, adequação 

dos espaços para necessidade de uso da 15º URE, adequação do prédio 

quando a acessibilidade, troca da cobertura, substituição de esquadrias, 

urbanização pintura e modernização. 

4- DESCRIÇÃO 

Generalidades. 

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos 

necessários a de adequação do prédio da antiga Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Frei Gil de Vila Nova para 15º Unidade Regional de Educação com 

Serviços Iniciais, Administração da Obra, Instalação de Canteiro de Obra, 

Demolições e Retiradas, Paredes e Painéis, Pisos, Cobertura, Sistema de forro, 

Revestimento interno e externo, Louças e Metais, Instalações Sanitárias, 

Esquadrias, Instalações Elétricas, Instalação de Climatização, Diversos e 

Limpeza Final.  

a  execução das obras seguirá em todos os pormenores os desenhos e textos 

explicativos do projeto. 

Serviços inicias 

Consiste na instalação de Placa de Identificação da Obra (Padrão Caixa) 
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A Placa terá dimensões 3 x 2,0 m, em lona com plotagem, será afixada em 
vigotas 6 x 12 cm, no Padrão Caixa. 

Licenças e taxas de obra para reforma, como alvará de obra, taxas do CREA e 
prefeitura. 

Administração Local da Obra 

Consistem na manutenção de equipe de gerenciamento da obra, com 
engenheiro júnior, encarregado e vigia noturno. 

Instalação de Canteiro de Obras 

Consiste nos serviços de construção de barracão, banheiro de obra e 
instalações provisórias. 

Demolições e Retiradas 
Envolve todos os serviços de demolições e retiradas dos entulhos, 

retiradas dos pontos elétricos, remoção de trama do telhado e todos itens a 

serem substituídos. 

Paredes e Painéis: 

Consiste na alvenaria a ser construída, divisórias de gesso acantonado e gradil 
metálico presentes no projeto.  

Pavimentação (Pisos): 

Consiste nos serviços de confecção, pisos de alta resistência com acabamento 
em granitina/korodur por toda área coberta , exceto banheiro e cozinha que são 
pisos cerâmicos , lajota cerâmica nos banheiros  e cozinha, piso intertravado no 
pátio descoberto e calçamento nas áreas restantes. 

Cobertura: 

Substituição de toda estrutura da cobertura por estrutura em aço e telhamento 
com telhas trapezoidal E=0,5mm. 

Sistema de Forro: 

Forros de acabamentos internos nos ambientes em réguas de PVC, com 
estrutura de fixação com vão máximo de 50 cm.  

Revestimento internos e externos: 

Consiste nos serviços de revestimento cerâmico dos banheiros e cozinha, 
emassamento para pintura de todo prédio e pintura acrílica em 3 demãos. 

Aparelhos, Louças e Metais 

Consiste na substituição das peças sanitárias dos banheiros, bancadas com 
cubas e demais metais como torneiras. 
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Instalações Sanitárias: 

Consiste na adequação, substituição e instalação de toda parte sanitária até as 
caixas de fossa séptica e sumidouro e caixas de gordura provenientes da 
cozinha. 

Esquadrias: 

Consiste na substituição de portas e janelas juntamente com acessórios, sua 
instalação completa e soleiras das janelas e portas. 

Instalações Elétricas 

Consiste na substituição de toda parte elétrica do prédio como luminárias, 
pontos de tomada e ligação em novos disjuntores nos quadros. 

Instalação de climatização: 

Consiste na adequação dos pontos de Ar-condicionado para sua devida 
instalação com drenos, conjunto elétrico e ponto de Gás. 

Diversos 

Consiste na instalação bancos de concreto, portão, placa de inauguração da 
obra, pinturas de estacionamento, drenagem de aguas pluviais com canaletas 
0,30x0,30 m para escoar água da chuva. 

Limpeza Final 

Consiste na limpeza final da obra e retirada de entulhos. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização 
da obra 

- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços 
deverá ser retirada imediatamente do local da obra 

- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços 
deverá ser comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de oficio para que 
sejam tomadas as medidas cabíveis. 

 

Conceição do Araguaia, Fevereiro de 2022. 
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