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1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo e especificações técnicas de execução de obra tem por 

objetivo estabelecer de forma sucinta os procedimentos executivos dos serviços a serem realizados 

para a Reforma da Creche Prof. Rosângela Herculano Rodrigues, localizada na vila São Sebastião, 

Zona rural do município de Itupiranga. 

O memorial descritivo e especificações técnicas, como parte integrante de um projeto 

executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 

envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define 

integralmente o projeto executivo e suas particularidades. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 As presentes especificações, juntamente com o projeto arquitetônico, projeto hidrossanitário, 

planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, e respectivos detalhes, ficarão fazendo parte 

integrante do contrato. 

  Ainda farão parte das especificações no que forem aplicáveis: 

As normas brasileiras da ABNT; 

b) O Código de Obras e Edificações do município Itupiranga/PA; 

c) A obra será conduzida por profissionais pertencentes à CONTRATADA, devidamente 

habilitados pelo CREA, competentes e capazes de proporcionar obras e serviços tecnicamente bem 

feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo da obra, para que o 

cronograma físico-financeiro proposto seja cumprido à risca; 

d) As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela 

CONTRATANTE, o qual será doravante designado FISCALIZAÇÃO; 

e) A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pelos 

documentos contratuais ou pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, 

como de emergência e necessários ao andamento ou segurança das obras e serviços. As 

autorizações para execução de tais serviços serão efetivadas através de anotações no DIÁRIO DE 

OBRAS pela FISCALIZAÇÃO; 

f) Todos os materiais a serem empregados na obra serão de primeira qualidade e satisfarão às 

condições estabelecidas nos projetos e especificações correspondentes; 
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g) Será obrigatório o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) por todos os funcionários 

envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho. 

 

3. ETAPAS 

3.1. SERVIÇOS INICIAIS 

 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA. 

  A placa da obra deverá conter informações relativas à natureza da obra, nome da empresa 

executante e dos profissionais responsáveis com seus respectivos registros no CREA, conforme 

modelo constante em anexo. O local para posicionamento e fixação das placas será definido pela 

FISCALIZAÇÃO. Os materiais e tintas empregados pela contratada na produção da placa de obra 

deverão ser de boa qualidade de forma a garantir sua durabilidade por todo o tempo da execução da 

obra. A placa será em lona com plotagem gráfica, fixada em estruturas de madeira, suficientemente 

resistente para suportar a ação dos ventos. Após o termino da obra, a placa deverá ser entregue em 

local especifico a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO E RETIRADA DE ENTULHOS  

 A limpeza manual deverá ser realizada antes do início da obra e os entulhos retirados 

imediatamente, não sendo permitido acúmulo de entulhos nos limites do terreno. O destino dos 

entulhos será de inteira responsabilidade da CONTRATANTE. 

 TAXAS 

 Todos os custos e providências com obtenção de documentos tais como alvará de reforma, 

ART/RRT e demais taxas e emolumentos serão arcados pela CONSTRUTORA CONTRATADA. 

Nesse rol de obrigatoriedade, incluem-se as ligações provisórias. 

     3.2 DEMOLIÇÃO 

 A demolição deverá ser feita conforme as normas da ABNT, CONAMA, e todas as outras 

leis e normas que regem a demolição e descarte do material demolido. 

      3.4 GRAMA 

 A grama comercializada em formato de placas ou tapetes, proporciona maior facilidade de 

manuseio e aplicação na ora de executar o plantio. Estando o terreno já preparado e adubado, basta 

assentar as placas ou tapetes de grama, alinhando-as com barbantes ou linha de pedreiro, de modo 

que fiquem bem uniformes. E para concluir o serviço, recomenda-se rejuntar as fissuras entre as 

placas de grama com terra boa livre de ervas daninhas e irrigar por aproximadamente um mês. 
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 Nos locais onde será plantada a grama, deve ser feito o preparo do solo revolvendo-o numa 

profundidade de 20 cm, quebrando-se os torrões, e adicionando numa profundidade de 10 cm, 

adubo orgânico, na quantidade de 50 g por metro quadrado. 

 A grama deverá ser plantada em terreno preparado, devendo este ser deixado de 3 a 5 cm 

abaixo do nível final e o solo levemente umedecido antes do plantio. As placas de grama deverão 

ser estendidas em locais inclinados alternando-se as juntas para impedir erosão durante as irrigações 

ou chuvas posteriores. Em áreas inclinadas o plantio deve ser iniciado do ponto mais baixo do 

terreno. 

      3.5 REPARO NO TELHADO  

 O reparo no telhado é necessário devido a flambagem do elemento constituinte responsável 

pelo suporte das telhas, o reparo consiste na retirada e recolocação das telhas em cerâmica capa 

canal, e do madeiramento (ripas, caibros e terças), consiste ainda na retirada dos berços e pontaletes 

a direita e esquerda da linha central de pontaletes.  

 Deverá ser instalado 2 (duas) linhas de berços e pontaletes em cada água do telhado, 

totalizando 3 (três) vãos em cada uma das águas do telhado. O telhado a sofrer intervenção é a 

cobertura do ambiente composto pela “Creche I Atividades E Creche II Atividades” totalizando 

327,98 m² conforme projeto em anexo. 

       3.6 INSTAÇÕES HIDRAULICAS DE ÁGUA FRIA E ÁGUA PLAUVIAL 

 Os tubos para distribuição interna de água fria deverão ser de PVC Marrom, devendo 

atender as normas da ABNT em suas últimas revisões, da fabricação Tigre ou Amanco. 

A reforma do sistema de instalação hidráulica de água fria deverá contemplar todos os 

pontos de consumo, toda a tubulação deve ser revisada a ponto de tornar o sistema funcional, 

removendo todos os vazamentos no piso/parede/teto.  

Todo o sistema deverá ser executado e revisado com base nas normas técnicas vigente, as 

conexões e registros devem ser devidamente soldadas. 

 ESPECIFICAÇÕES PARA LIBERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 Os serviços de instalações hidráulicas deverão acompanhar o cronograma da obra de 

modo que não atrase sua execução, observando os itens abaixo como condições para liberação final 

das mesmas. 

 Para rede de água fria o ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter as 

tubulações a uma pressão hidráulica superior àquela que se verificara durante o uso. O valor da 

pressão de ensaio, em cada seção da tubulação deve ser no mínimo 1,5 vez o valor da pressão 
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prevista em projeto para ocorrer nessa mesma seção em condições estatísticas (sem escoamento).  

 A pressão de ensaio em qualquer seção da tubulação, conforme item 6.3.3.3, NBR 5226/98, 

deve ser superior a 100kPa, qualquer que seja a parte da instalação sob ensaio considerada. 

 Em caso de ocorrência de vazamento, o mesmo deverá ser imediatamente sanado. 

 As instalações executadas na forma do presente memorial deverão ser garantidas pela 

CONTRATADA quanto à qualidade dos materiais empregados e, ainda quanto à conformidade com 

exigências em vigor nesta data, impostas pelas repartições e companhias com jurisdição sobre as 

referidas instalações desde que as alterações que por ventura venham acontecer após a entrega da 

mesma, sejam por elas feitas ou supervisionadas. 

        3.7 PISOS E REVESTIMENTOS 

 PISO EM CONCRETO  

 Será executada piso em concreto moldado in loco com espessura de 8cm em todo a área 

demolida do piso, com função de base para o piso em granilite. O terreno deverá ser limpo, livre de 

entulhos, tocos e raízes, compactado, após a compactação deve-se inserir a lona plástica em toda a 

área a ser concretada. 

 Para a concretagem, manter o piso úmido por 1 dia, evitando o trânsito sobre o piso. Será 

executado com traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) com preparo mecânico com 

betoneira 400 L. 

 O concreto deve ser lançado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de madeira. O 

concreto empregado na moldagem do piso deve possuir resistência mínima de 20 MPa no ensaio de 

compressão simples, aos 28 dias de idade. 

 REVESTIMENTO CERAMICO 

 O Revestimento cerâmico em todos os ambientes deverá ser acetinado retificado, PEI IV, 

cor branca, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, coeficiente 

de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, cor branco e assentado com argamassa colante. 

 Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor branco, (com índice de absorção de água 

inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderão exceder a 

l,5 mm; 

 Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, limpa, seca e 

plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas as 

possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la. 

 Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos; 
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 Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento epóxi. 

 Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2 mm, observando sempre as indicações do 

fabricante; não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis 

de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou com 

quaisquer outros defeitos. 

 Deverão ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentação executadas 

seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaço aberto com 

material elastomérico como selante, que não deve preencher todo o espaço deixado pelo 

seccionamento do revestimento, sendo necessário utilizar material de enchimento que deve ser 

colocado no fundo da junta. 

 PISO EM GRANILITE 

 Para execução do revestimento em granilite, o contrapiso/emboço deverá ser muito bem 

limpo e lavado, com superfície rugosa. Os perfis plásticos devem se posicionar nivelado e 

aprumado ao acabamento do piso/parede, na cor preto. Os revestimentos em granilite devem ser 

executados em painéis de 1,20x1,20m, e não ultrapasse 1,50x1,50m no máximo, limitados por 

juntas de plástico. As juntas devem ser fixadas com uma camada fina de argamassa de cimento 

branco e areia (4: 1). A modulação de 1,00x1,00m garante melhor planicidade do revestimento. 

 Prepare a massa com o cimento branco, areia, água e os agregados de granilite, de acordo 

com as instruções do fabricante. A argamassa de granilite será sarrafeada com régua de alumínio. 

Após lançar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada anteriormente. Use um rolete 

(que pode ser feito com cano de PVC preenchido com concreto) para compactar os agregados na 

massa. Usar uma desempenadeira metálica para alisar a superfície. A recomendação é fazer cura 

úmida por 48 horas ou mais, antes do polimento. 

 Para fazer o polimento grosso, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. Em 

seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que se espalha 

cimento branco puro e água, formando uma nata, para calafetar os poros do piso. Utilizar ainda um 

rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do 

polimento. Após três ou quatro dias fazer o acabamento usando a máquina com esmeril 180 para 

tirar o excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso.  

 O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos de resina 

acrílica, isto já com a superfície seca. 

 RODAPÉ CERAMICO  
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Características:  

 Argamassa Colante AC I para Cerâmicas, preparada conforme indicação do 

fabricante; Rejunte Colorido, Cimentício  

Execução:  

 Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7 cm de altura.  

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, 

seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3 mm 

a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível 

respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 

argamassa utilizada.  

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando 

sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. Assentar cada peça 

cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha.  

 A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada 

podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 

72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a área 

com pano umedecido. 

 

       3.8 ESQUADRIAS 

 PORTAS 

 As portas internas e externas serão em madeira maciça, pesada ou superpesada, com 

espessura da folha de 3,5cm, incluindo dobradiças e fechadura. 

 Deverão ser trocadas a totalidade de portas externas em madeira, e deverá ser trocada todas 

as fechaduras.  

       3.9 LOUÇAS E METAIS 

 O vaso sanitário infantil sifonada louça branca padrão popular, com conjunto para 

fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, fornecimento e instalação 

deverão serem instalados nos sanitários masculino, feminino. 

 As barras de apoio são necessárias para garantir o uso com segurança e autonomia das 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 



 

       ESTADO DO PARÁ 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA 

 

                                       

 
 
 

 Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem resistir a um esforço 

mínimo de 150 kg no sentido de utilização da barra, sem apresentar deformações permanentes ou 

Fissuras, ter empunhadura e estar firmemente fixadas a uma distância mínima de 40 mm entre sua 

base de suporte (parede, painel, entre outros), até a face interna da barra. Suas extremidades devem 

estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto de fixação com formato 

recurvado. Quando necessários, os suportes intermediários de fixação devem estar sob a área de 

empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das mãos. O comprimento e a altura de 

fixação são determinados em função de sua utilização. 

 Quando executadas em material metálico, as barras de apoio e seus elementos de fixação e 

instalação devem ser confeccionadas em material resistente à corrosão, conforme ABNT BR 10283, 

e determinação da aderência do acabamento conforme ABNT NBR 11003. 

        3.10 LIMPEZA 

 A execução do serviço de limpeza de reservatório, canaletas e caixas de passagem consiste 

na retirada de materiais granulares ou outro tipo de material que venha a obstruir a passagem do 

fluido ao longo do sistema, garantindo o perfeito funcionamento do sistema hidráulico.  

 Deve ser utilizado para execução deste serviço, sabão, vassoura, agua, e demais produtos ou 

ferramentas necessária para execução correta da limpeza. 

        3.11 PINTURA 

 Em todas as paredes internas e externas deverão ser aplicadas pintura látex acrilica lavável 

(Futura, Renner, Merkovinil, hidracor), em 2 demãos, devidamente preparadas, pintadas com rolo e 

pincel, sempre seguindo a instrução de aplicação da marca. 

 Todas as esquadrias metálicas receberão pintura esmalte (Futura, Renner e Merkovinil, 

hidracor), em 02 (duas) demãos. As pinturas com pistola e compressor não deverão ser espessadas a 

ponto de escorrer nem tão pouco deverão respingar em outras partes que não a esquadria. 

 Para a pintura do teto deverá ser utilizada tinta látex acrílica em duas demãos, executadas 

com rolo. Na execução deste serviço deve-se forrar todo o piso para impedir que a tinta respingue 

ou pinte o piso. 

 Nas portas de madeira, serão executadas pintura com tinta a óleo nas duas faces da folha, 

batentes e alisares. 

        3.12 SERVIÇOS FINAIS 
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A limpeza final de obra engloba a retirada dos entulhos referente ao uso dos materiais de 

construção e limpeza para entrega da obra. 

Tomar cuidado especial com a manipulação e armazenagem de produtos químicos, 

poluentes ou inflamáveis, que deverão ser feitas em local apropriado (local coberto e abrigado, de 

acesso restrito, com piso impermeabilizado e com sistema de contenção) e aprovado pela 

Fiscalização da CONTRATANTE, a fim de evitar derramamento, danos ao meio ambiente e 

incêndios.  

É de responsabilidade da CONTRATADA a retirada de todo o entulho/resíduo de qualquer 

natureza, gerado durante a execução dos serviços descartando-o em local apropriado aprovado 

previamente pela Fiscalização da CONTRATANTE, conforme a NBR 10.004 e Resolução 

307/2002 do CONAMA.  

O lixo doméstico gerado durante a execução deverá ser separado e acondicionado em sacos 

plásticos descartáveis convenientemente fechados e em perfeitas condições de conservação e 

higiene e transportado para local apropriado ao seu destino.  

Após os términos das obras, deverão ser removidas das áreas de serviços todas as instalações 

provisórias, inclusive acessos e sobras de materiais, deixando o local em perfeitas condições de 

utilização e de limpeza.  

Quando existir vegetação de porte (árvore e/ou arbusto) no local previsto à implantação da 

sinalização, esta deverá ser deslocada para posição mais próxima possível da inicial, sem prejuízo 

da emissão da mensagem. 

4. VISTORIAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA 

 Durante a reforma da creche escolar a fiscalização fará vistorias periódicas para avaliar a 

boa execução dos serviços. Deverão ser encaminhadas à fiscalização e ao projetista possíveis 

alterações, dúvidas e modificações que aconteçam na obra. Caberá ao engenheiro projetista a 

análise de qualquer alteração no projeto original.  

 

5. PRAZO EXECUTIVO  

O prazo executivo das obras é 90 dias corridos, contados a partir da Ordem de Serviços (OS) 

emitida pela fiscalização municipal.  

6. AUTORIA DO PROJETO 
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 A autoria do projeto é do Engenheiro Civil Heins Alfred Loebens inscrito do CREA/PA 

1518161383-PA. 

 

 

 

Itupiranga-PA, 11 de novembro 2021. 
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Heins Alfred Loebens 

Engenheiro Civil 
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