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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DESCRIÇÃO GERAL: 

SERVIÇOS PRELIM INARES: Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e 
serviços referidos no Caderno de Encargos. a Empreiteira se obriga sob as responsabilidades legais 
vigentes. a pre ta r toda a ass istência técni ca e administrativa necessária para imprimir andamento 
conven iente aos trabalhos. 

MATE RIAIS BÁSICOS: Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todo os 
erviços executados em completa obediência aos princípios de boa técn ica. devendo ai nda. sati sfazer 

rigorosamente às Normas Bras ileiras. 

IN TALAÇÀO DA OBRA : A obra ten:1 instalações provisórias necessárias ao bom funcionamento. 
como sejam: tapumes, barracão. escritório local, sanitários, água. energia elé trica, etc. Competirá a 
Empreiteira fornecer todo o ferram enta!. maquinaria e aparelhamento adeq uado a mais perfe ita 
execução dos serviços contratados. bem como o equipamento ele proteção individual -
EPI/PCMA T/PCMSO. 

O prédio a ser reformado parcialmente é da ESCOLA MUNICIPAL DE .JOSÉ MARIA 
RODR IGUES VIEGAS JUNIOR. localizado na Sede elo município de Me lgaço/PA, construindo-se 
de uma construção em alvenaria e área a ser reformada de 1.849.20 m2

, aprox imadamente. 
Composto por salas de aulas, conjunto sanitários mascul ino e feminino e banhei ro para pessoas 
portadoras de necessidades. circu lação. sa la para material didático. A reforma será da cobertura, de 
forma que estão tàltando telhas e com isso. muitas gotei ras, esquadrias, e as instalações elétricas e 
hidrossani tárias. bem como louças, metai s san itários e complementos de acabamentos . 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: 

Compõe-se do presente projeto básico executivo, plan il ha padrão de orçamento, planilha padrão de 
Cronograma físico fi nanceiro. 

CONS IDERAÇÕES INIC IAIS 

Quanritativos apresentados na previ são orçamentária (PO): Deverão ser tomados como elemento 
orientativo. Tratando-se de complementos. onde ex iste a possibilidade da ocorrência de situações 
inusitadas não previstas. caberá ao li citante a visita ao local e a conferência dos quanti tativos 
apresentados, pois a obra será licitada pronta. completa, sem possibil idade de ad itivos quanto aos 
quantitativos ou complementos de especi1icações re lativos aos trabalhos necessários à sua conclusão. 
Os quantitativos não constituem critérios válidos para análise das propostas com o objetivo de 
ela si li cação da propostas. e sim o critério do menor preço global. Havendo entendimento de 
necess idade de alterações ele quantitat ivos. a empresa licitante poderá fazê-lo. no sentido de me lhor 
exp ressar sua proposta, dado a razão citada. ou eja, tratar-se de reforma. onde alguns quantitativos 
podem. na prática, diferentes dos pre\·istos. 

Plan ilha de Orçamento: Deverá ser adotada a plan ilha modelo pelos licitantes, com o objeti vo de 
uniformizar as propostas. facili tando o trabalho de aná li se e comparações pela Com issão de 
Licitações, por ocasião da abertura elas propostas. A formatação da plani lha poderá apresentar 
variações caso sejam julgadas necessárias pe lo licitante. A planilha de orçamento apresentada. é 
referencial e orientativa. Serviços não constantes nesta plan il ha, variações de quantitativos e/ou 
outras divergências, não servirão como justificativas para possíveis adit ivos após a contratação 
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devendo haver questionamento da Licitante à Contratante. dentro do prazo previsto no processo 
I icitatório. 

Cronograma Fí ico Financeiro: Deverá ser preenchido em plani lha sim il ar, de mesma estrutura à do 
modelo apresentado. O número de etapas será de no máximo doi s meses, ou seja, com med ição de 

etapas quinzenais. visto que o prazo estabelecido é de 60 (noventa) dias para a conclusão da obra. Os 
va lores indicados no cronograma não irão con tituir va lores de parcelas. visto que as mesmas serão 

estabelecidas pelos condicionantes de retenções e demai s cláusulas contratuais e Boletim de 
Medição. 

Documentação com plementar: 

Livro Diário com a obrigatória anotação dos eventos e ocorrênc ias do período contratual a cada dia, 
inclu indo os serviços executados. e etapas concl uídas. além de servir de registro das visitas da 
ti calização. 

Apresentar e manter exposto quadro do cronograma detalhado. das atividades que serão 
de envolvidas ao longo da obra. 

Matrícula da obra no INSS. 

A Empresa Contratada deverá manter expostos todas as plantas e demais documentos técn icos em 
painel ou parede. com livre acesso aos traba lhadores da obra, independente do jogo de plantas 
utilizado para consulta pelo setor técnico e que esteja no escritório do canteiro, quando for o caso. 

Men al mente apresentar as guias de recolhimento do INSS, juntamente com a relação de 

empregados. 

Demais documentação li stada no Contrato e previstas na legislação vigente. 

Atendimento a aspectos legais: 

Conforme art. 6° inciso IX da Lei 8666/93, temos as seguintes considerações: 

Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos 

os seus elementos constitutivos com c la reza; 

Soluções técnicas globais e locali zadas. suficientemente detalhadas. de forma a min im izar a 
necessidade de reformulação ou de \ariantes durante as fases de elaboração do projeto e. ·ecutivo e 

de realização das obras e montagem: 

ldenti ti cação dos tipos de serviço a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem 
como uas e peciticações que assegurem os melhores resultados para o empreend imento. sem 

frust rar o caráter competitivo para a sua e.\ecução; 

Informações que possibil item o estudo e a dedução de métodos construtivos. instalações provisórias 
e condições organizacionais para a obra. sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

Subsídios para montagem do pl ano el e licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, 
a estratégia de supri mentos. as normas de tiscal ização e outros dados necessários em cada caso; 

Orçamento detalhado do custo globa l da obra, fundamentado em quanti tati vos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados: ~~ --PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Secretaria de Educação 
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O conjunto de documentos técnicos. I ido!'> com atenção, complementados com 

A vistoria na obra, permitem compreender a solução que foi desenvolvida. A lei tura da 

documentação fornece visão global da obra. e identifica com clareza os elementos construtivos 

necessários para elaboração ele proposta e e:-..ec ução total do que se pretende contratar. 

As sol uções técnicas encontram-se indicadas nos documentos, compostos conforme aqui relatados. 

ão foram identificadas si tuações que possam caracteri zar necess idade de reformulação da 

documentação técnica, ou po teri ormente. na tàse de execução dos trabalhos. 

fodos os itens listados neste anigo da Lei. fo ram levados em conta quando da elaboração da 

documentação técnica. 

Além do artigo 6". o conteúdo da I e i 8666. embasa todos os serviços que precedem o processo 

licitatório. incluindo a elaboração dos documentos técnicos, que buscam atender também os aspectos 

a seguir descrito . 

Func ionalidade e adequação ao interesse público: As questões de funciona lidade da edificação para 

a fina li dades a que se destina. foram conduzidas em conjunto entre a direção da Escola e dos 

técnicos que elaboraram o projeto. no entido de otimizar as questões de funcionalidade, com o uso a 

ser dado à edificação após o trabalhos. As adequações tem por objetivo dar maior intensidade de 

uso. ou seja. maior taxa de utilização ao prédio. 

Economia na exec ução. conservação e operação: O aproveitamento das ár as construídas, reduzem 

os custos com a implantação de novas ed ificações. Os materiais a serem uti l izados, foram 

especificados ele forma a prestar a maior v ida úti l pos íve l, visando facilita r a conservação do prédio 

e se u func ionamen to operacional. reduzindo trabalhos de manutenção. 

Mão de obra. materiais. tecnologia e matérias primas : Recomenda-se à empresa contratada, a 

utilização de mão de obra local, com vistas às questões de economicidade, rapidez, proximidade de 

deslocamentos e facilidade de ace::.sos. Tais recomendações, que sejam aplicáveis, devem s r 

tomadas com re lação aos fo rnecedores de materiais de construção, às tecno logias disponíveis na 

região do empreendi mento. Deverá ser feita avaliação de capacitação de mão de obra. no sentido de 

garantir a qualidade dos trabalhos realizados. 

Facilidade de execução. conservação e operação: Sem prejuízo na qualidade dos materiais 

empregados. a empresa exec utora deve buscar sistemas construtivos de faci lidade operacional , que 

possam agilizar os trabalhos contratados. As questões de conservação do local durante a obra, e os 

aspectos operaciona is deverão ser igualmente observados, com vistas ao atendimento dos fluxos 

previstos no cronograma f ísico linanceiro . 

Norma técnicas de aúde e segurança do trabalho: Além do que já foi descrito, caberá a empresa 

executora, o atendimento de todas as normas regulamentadoras de saúde e segurança do traba lho, no 

canteiro de obras. A lém do necessário uso de EP is, deverá a contratante, providenciar os exames 

adm issionais. periódicos e demiss ionais de seus funcionários. e outras exigênc ias legais correlatas. 

Impacto ambiental do empreendimento: Sem impacto. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Secretaria de Educação 
CNPJ: 04.876.470/0001-741 Av. Senador Lemos, 2131 Centro- Melgaço- Pará 1 CEP: 68490-000 

www.melgaco.pa.gov.br I pmm@melgaco.pa.qov.br 

10 



Secretaria de 
Educação 

ESPEC IFI AÇÕES DE MATER IAIS E SI ·RV IÇOS: 

SERVIÇOS TÉCN ICO PROFI SIO AIS: 

A Empresa exec utora deverá mante r proliss ional Engenheiro Civil ou Arqu iteto, Responsáve l 
Técn ico pela execução da obra. em permanente acompanhamento da me ma. Para o início da obra 
deverá ser providenciado: 

A RT de exec ução . 

Diário de obra. com a anotação diária do serv iços e. ·ec utados. 

Matríc ula ela obra no IN SS. 

Mensal mente apresentar a guias de reco lhimento do INSS. j un tamen te com a relação de 
empregados. 

SERVIÇOS PRELIM INAR ES: 

INSTA LAÇÃO DO CANTE IRO DE OBRAS: 

CO STRUÇÕES E I STALAÇÕES PRO VISÓRIAS: 

A insta lação de espaço fís ico para guarda de mate ri ais, equipamentos. refeitó rio e ati vidades técnicas 
e administrativas será dimensionado de acordo com as necessidades da empresa executora. A 
exec ução de insta lações provi só ri a~ de água. luz e outras necessárias, bem como acessos e 
sinal izações. seguirá o mesmo critério. Na conclusão da obra. desfazer as insta lações provisórias. 

PAREDES 

ALVE AR IA DE TIJOLO SEIS FUROS: 

Fazer os complementos necessários para tin~ de adequação dos vãos de esquadrias e demais serviços 
referen tes a intervenções a serem feitas nas paredes já exec utadas. 

Ju nto ao posicionamento dos quadros, fazer o enchimento das paredes de forma a cobrir a sal iênc ia 
do pilar em toda a extensão do quadro, mais lO em para cada lado, ou seja, o enchimento será no 
com primento de -L82m. 

o complemento da formatação da estrutu ra da escada externa latera l leste do prédio, e da tlorei ra 
anexa a esta. 

ESQU ADR IAS 

PORT S/JA ELAS I TER AS DL SAL/\S E COM PARTIM ENTO :As pottas de ace o a salas 
adm ini strativa . salas de aula e banheiros ~erão toda passaram por revisão nas bandeira, vid ro na 
parte superior. em suas estru turas e nas fechaduras, maçanetas de alavanca, com possívei s 
substituições. de marca de mercado da construção civil. devendo a empresa construtora apresentar 
pelo menos três amostras de fechadura para a escolha da fiscali zação de qual das fechad uras ou 
se mel h antes as existentes. 
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Em todos os compartimentos, em ambos os pavimentos. fazer a regularização elos pisos, ele fo rma 
que tiquem perfeitamente nivelados para receber o revesti mento final com piso cerâmico. Observar 
as necessárias dec lividades dirigidas aos ralos, nos compartimentos onde existam. Fazer a 
conferência da altura de todos os degraus da escada de maneira que apresentem dimensão dos 
espelhos em va lor uniforme. 

CALÇADAS PERIMETRAIS: erá de 5 a 7 em de espessura, com a concretagem preced ida por 
vigoroso ap iloamento do aterro e lanyamento de tina camada de brita. O acabamento será reguado e 
desempenado de maneira uni forme. com a rugos idade mínima para que não seja escorregadio. f-aze r 
borda cxtena alta com no mínimo 20 cm ele al tura para prevenir desgaste decorrente de erosão de 
borda. e caimento na direção oposta à do prédio. 

Pl OS CERÂM ICOS: Serão substitllídos por peça assemelhadas em todas as áreas nece sária de 
comum acordo da fiscali zação e contratada. O piso será com a classificação identificada nas caixas 
como qualidade .. A ... BIL de dimen~ões compatívei s as ex.istentes no local, cor clara e textura nem 
lisa nem completamente antiderrapante. de boa limpabilidade, preferencialmente de cor clara. O 
assentamento será com argamassa colante. específica, conforme recomendação do fabrican te. 
Utilizar distanciadores plásticos para garantir a uniform idade das juntas. No rejuntamento uti lizar 
rejunte na cor cinza claro. Os rodapés serão feitos com o mesmo material dos pi sos, sendo cortados 
com altura de 6 a 7 em, posicionados no mesmo alinhamento das peças de piso. 

REVE TIMENTOS DE PAREDES: 

CHAPISCO EMBOÇO: Receberão os reparos necessários, a fim de reestabelecer as condições 
existentes. visto a necess idade de chumbamento de esq uad rias e outras situações que produzi rão 
danos nos revestimentos já exec utado . 

REBOCOS: idem ao item anterior. 

AZULEJOS- Receberão azulejos até a altura assemelhada a existente, se for o caso . 

PINTU RA 

SELA DOR E TI TA ACRÍLICA: Pintar com tinta ac rílica nas cores da escola, padrão da escola. o 
lado externo do préd io, ta l como foi pintado o préd io, inclu indo os elementos de concreto, também 
rebocados internamente, pintar as paredes na cor branca. e da faixa respeitar a cor existente. 

EQUIPAMENTOS E ACESSÓR IOS: 

LETREIRO DE IDE TIFICAÇÀO: Em cada uma el as salas de au la identificar tipo sala O l: sala 02: 
sa la 03; sala 04: .... sa la 12: sala 13 : sala 1-J. ... : Identificar também o sanitários com a expressão 
··san itário mascul ino·· e ··san itári o feminino·· em cada um dos banheiros. Aqueles para pessoas 
portadoras de necessidades especiais. identificar simbolicamente com a figura hu mana que 
represente os sexos masculi no e femin ino. sem outra insc rição. A sala de material de limpeza, 
identificar com as letras DML, e a de material didático com as letra DMD. 
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erá revisada com fornecimento e as entamento de material hidráulico: a partir do ramal geral, 
pontos de derivações. regi stros. em diversas bitolas e conexões e tu bos em PVC nas bi tolas 
pertinentes a obra existente. 

APARELHOS SA ITÁRIOS: 

Louças com fornecimento e assentamento em modelos assemelhados a obra existente. Bacias 
Sanitürias. Co locar com anel de cera e a li xar com argamassa apropriada e parafusos de aço inox. 
segu indo a recomendação do fabricante . .'\ alimentação hidráulica será com válvu las ele descarga I 
y;· ·. Como complemento. toda as bacia~ serão providas de assentos plásticos duplos. Como 
acabamento as válvu las terão canopla na cor preta, não necessariamente metálicos. 

Mictório : Em louça, na cor branca. em nlimero de três para cada um dos sanitários mascul inos. 
Fixar nas paredes com parafusos de aço inox. conforme recomendação do fabricante. Alimentação 
hidrául ica com registro cromado. com acionamento de pressão com regulagem do fluxo de água. O 
di spositivo flexível que alcança a louça também será metálico e cromado. Os lavatórios serão 
instalados em cubas ovaladas de embutir. dispostas em tampo de grani to ou pertinente a obra 
e.\ istente. As torneiras de acionamento serão metálicas cromadas, com as válvulas de saída também 
metálicas cromadas. e providas de ladrão. Seguindo a válvula. instalar sifão do tipo rosqueável. para 
manutenção e limpeza. em PYC. 

META IS SANITÁRIOS: 

Válvulas de descarga: Serão nas bitolas de I 1!4". metálicas de marca reconhecida no mercado da 
construção civil como de qualidade superi or. com canoplas na cor preta. O disposit ivo de ligação 
en tre a parede e a bacia sanitária terá acabamento cromado. 

Torneiras de lavatório : Metálicas e cromadas. com acionamento por pressão com regulagem do Jluxo 
de água. O llexível de li gação entre as torneiras e a tubulação de água poderá ser plástico, por licar 
protegido sob o balcão. Em todos os seis sanitários instalar uma torneira sob o balcão dos lavatórios 
para tomada de água em baldes para laYagem dos pisos ou outras necessidades que não a de 
lavatórios. Estas torne iras serão plásti cas. de cor preta. com ponteira para ligação com manga. Estas 
torneiras deverão ser colocadas com dispositivo interno servindo como red utor de pressão. 

Barras de apoio: No sanitário destinado a pessoas portadoras de necessidades especiais, instalar as 
barra de apoio conforme espec ilicação da norma NBR 9050 da ABNT. O material deverá ser 
metálico, em aço inox ou em materi al cromado. 

ESGOTOS SANITÁRIOS: 

Revi ão com forneci mento e a sentamento de matéria em PVC todas as tubulações desde os pontos 
de captação. ralos. tubos de ventilação e demai s componentes. 
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INSTALAÇÕES ELÉTRI CA 

ILUMINAÇÃO: 

Sa las de aul a. circu lação. ban heiros e dema is ambientes: Serão revisadas todas as lumi nárias 2x40W 
rluorescentes. com reatores eletrônicos de partida rápida, interruptores, tomadas, fiações e 
complementos. com fornecimento e instalação. 

FIAÇÃO: Os fio serão de cobre. com isolamento anti chama, nas bito las pertinentes. Serão 
utilizadas cores diferen tes para fase - vermelho; neutro - branco; e retorno - preto. A fiação de 
telefon ia será feita posteriormente. ti canclo a cargo da em presa executora. a co locação ele arames que 
possam faci li tar a fut ura passagem da fiaç ão. 

Di sjuntores. neles incluídos o espaço reserva. No CD deverá ter ligação a um sistema próprio de 
reforço de aterramento, com duas hastes de cobre cada uma com compri mento de 3.00 m. O fio de 
ligação das hastes ao neutro in ta lado no CD será na bitola I Omm. Os disj untores do t ipo eletrônicos 
nas bito las ele acordo com o que esta instalado. 

SERVIÇOS COMPLEM ENTARES 

ENSAIOS E TESTES 

Testar todas as instalações. ou seJ a. funcionamento de esquadrias, estanq ueidade da cobertura, 
nivelamento dos pisos. Fazer os ajustes necessários, substituindo as peças ou elementos construtivos 
que apresentares defe itos nos testes. 

LIMPEZA DA OBRA 

Retirar as sobras de materiais, restos de construção. Limpar a obra e adjacênc ias. Fazer li mpeza fina 
de paredes, pisos vidros e demais elememos, de forma que após concluída ofereça cond ições de 
ocupação imediata. Entregar as chaves das portas em chaveiros individualizados com identificação. 

E TREGA DA OBRA: 

Com todo os elementos construtivos em funcionamento. 

Documentação: CN D do IN SS, referente ao contrato. 

-==c; 
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Mau ríc io Alves Bouth Filho 
Eng. Civil 

CREA: 10.552-D/PA 
CP F: 41 1.194.282-20 
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