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MEMORIAL DESCRITIVO 
REFORMA EMEF. SÃO FRANCISCO

1. OBJETIVOS
Este  Memorial  Descritivo  compreende  um  conjunto  de  discriminações  técnicas, 
critérios,  condições  e  procedimentos  estabelecidos  para   reforma da  escola 
SãoFrancisco, com   fornecimento de material e mão de obra.   

2. PROGRAMA DE NECESSIDADES:

2.1 Pátio da Escola: Área Total : 633,00 m²
-Sistema de fossa , filtro e sumidouro
- Contra-piso de concreto usinado e colocação de ladrilho Hidraulico(Tipo 
copacabana)

3. DISPOSIÇÕES GERAIS    
Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 
valendo estas como transcritas fossem no contrato  da obra.
Toda vez que surgir neste memorial a expressão “ou similar”, fica subentendido que 
tal alternativa será sempre precedida de consulta e sujeita à aprovação.
A condição de “contratada” refere-se à empresa vencedora de processo licitatório. 
Anteriormente ao início das obras, está previsto levantamento técnico  das 
condições necessárias à execução  dos serviços  através de visita prévia ao local 
da obra, bem como de completa verificação do projeto físico e deste memorial 
descritivo. A empresa deverá também conferir os quantitativos de serviços e, 
havendo divergências, deverá considerar em seus custos redução ou ampliação do 
valor apresentado.
É de total responsabilidade da empresa executante da obra o conhecimento dos 
projetos fornecidos, bem como normas de trabalho impressos e a visitação prévia 
ao local em tempo hábil antes do processo licitatório.

O  agendamento  para  visita  técnica  e  fornecimento  de  atestado  de  visita 
deverá ser feito junto ao Setor de Engenharia com Eng. Civil Flavio Mainieri 
telefone de contato 3684-9017(terça a quinta-feira) das 13:00 às 19:00hs.

O  dimensionamento  e  a  organização  da   mão de  obra  para  a  execução  dos 
diversos  serviços,  serão  atribuições  da  contratada,  que  deverá  considerar  a 
qualificação técnica  do profissional da obra, a eficiência e a conduta  no canteiro da 
obra. 
A fiscalização poderá exigir da contratada a substituição de qualquer empregado do 
canteiro  de  obras,  desde  que  verificada  sua  incompetência  para  execução  das 
tarefas, bem como por conduta nociva à boa administração do canteiro.
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Todos os equipamentos,  ferramentas,  veículos e mão de obra,  salvo disposição 
contrária serão fornecidos pela contratada, sem ônus ao município.
Nos preços ofertados deverão ser  computadas as despesas com instalação do 
canteiro  de  obras,  tais  como placa  de  obra,  galpão  de  obra,  limpeza  e  outros 
serviços eventuais. Deverão também estar computadas as despesas decorrentes 
de impostos, legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer 
ônus que recaiam sobre a natureza dos serviços.
Em caso de dúvidas na interpretação dos projetos, deverá ser consultado o técnico 
do  Departamento  de  Engenharia  da  Secretaria  de  Obras  que  será  o  agente 
fiscalizador da obra.
Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não 
o encarecimento da obra, deverá ser executada sem autorização do departamento 
técnico, para tanto é necessário que a contratada peça permissão por escrito via 
protocolo.
Os  trabalhos que não estiverem de acordo com as condições contratuais serão 
impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as reexecuções 
necessárias, imediatamente  após o registro  da ordem de serviço.

4. PROJETO     
Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 
execução da obra.
A contratada  fica  responsável  pela  execução dos trabalhos  conforme  normas 
técnicas específicas, para todos elementos necessários para a construção, o qual 
deverá ser  entregue uma cópia física e uma eletrônica no setor  de engenharia, 
devendo  também  apresentar  o  memorial  descritivo  e  projeto  das  estruturas  e 
fundações. 
Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar ao Departamento de 
Engenharia da Prefeitura Municipal a ART de execução dos serviços. 

5. SEGURANÇA        
Haverá  rigorosa  observância  à  norma  de  segurança  do  trabalho,  NR  18,  do 
Ministério do Trabalho. 
Será  de  uso  obrigatório  os  equipamentos  de  proteção  individual,  EPI, 
conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.
As  partes  móveis  de  ferramentas  e  equipamentos  deverão  ser  protegidas.  Os 
equipamentos  e  ferramentas  não  poderão  ser  abandonados  sobre  passagens, 
escadas, andaimes e superfícies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes 
de trabalho serão de inteira responsabilidade da empresa à qual for adjudicada a 
obra ou serviço. 

6. INÍCIO DA OBRA             
O início da obra se dará através da Carta de Início de Obras, emitido pelo técnico 
do  Departamento  de  Engenharia  da  Secretaria  de  Obras,  responsável  pela 
fiscalização da obra. Neste momento a empresa contratada deverá apresentar a 
ART de execução dos serviços e o diário de obra.
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7. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
A  administração  pública  fiscalizará  obrigatoriamente  a  execução  das  obras  e 
serviços contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo 
observadas as especificações e demais requisitos do edital de licitação.
A fiscalização  ao  considerar  concluída  a  obra  ou  serviço,  comunicará  o  fato  à 
autoridade superior. Esta providenciará a designação de comissão de recebimento, 
para lavrar termo de verificação, o qual estando conforme, sucederá o termo  de 
aceitação provisória,  e posterior  termo de aceitação definitiva.  A obra ou serviço 
poderá ser utilizada a partir da emissão do termo de recebimento provisório.

8. PRAZOS
O prazo máximo de execução dos serviços e obras contidos no contrato será de 
45(dias) fixados em edital,  prorrogáveis pelo mesmo período.  O prazo proposto 
somente será prorrogado mediante solicitação por escrito da empresa contratada, e 
justificada  pela  interrupção ocorrida  motivada por  causas  independentes  de sua 
vontade, devidamente aceita pelos representantes do Departamento de Engenharia 
da Secretaria de Obras.

9. LOCALIZAÇÃO
A obra localiza-se na  Avenida Emancipacão, 2801.Bairro S Francisco de 
Assis- Tramanda -Rs

10. PAGAMENTOS
Os pagamentos serão realizados de acordo com a medição dos serviços realizados. 
Nos preços unitários apresentados deverão estar incluídas todas as despesas com 
mão de obra, leis sociais, limpeza e retirada de sobras de material, equipamentos, 
administração,  despesas  indiretas,  encargos  diversos  e  todos  os  eventuais 
necessários para a perfeita execução dos serviços.
A contratada providenciará obtenção de negativa de débito  junto ao  INSS, 
garantindo a sua habilitação para o pagamento dos serviços realizados.

10.1 Documentação Ambiental
  A  empresa  contratada  deverá  seguir  as  diretrizes  da  lei  municipal  nº 
(3199/2011),que institui o Plano Integrado de Resíduos da Construção Civil (RSCC) 
do município de Tramandaí, em obras (novas construções ou reformas).

Esta estimada a demolição/remoção de aproximadamente 12 m³ de entulho 
no  local,  por  esta  quantidade,  sendo  necessário a  apresentação  de  plano  de 
gerenciamento de residuos da construção civil  em seu formato  SIMPLIFICADO, 
conforme art. 21 da lei municipal n° 3199/2011.

A retirada de entulhos da obra deverá ser executada pela contratada, por 
empresa registrada e com licença nos órgãos ambientais, bem como o destino dos 
resíduos deverá ser para local licenciado pelos órgãos ambientais.

Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar a fiscalização 
da Prefeitura Municipal a ART de execução,  e declaração ambiental referente ao 
plano SIMPLIFICADO de gerenciamento de PRSCC aprovado e o diário de obra.
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11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA REFORMA:

11.1 Serviços Preliminares
Deverá ser instalada placa de obra no padrão fornecido pela Secretaria de Obras, 
devidamente fixada em estrutura de madeira.

A área  da  obra  deverá  ser  limpa  e  isolada  com  a  utilização  de  tapumes  de 
compensado (espessura de 10mm) ou costaneira de pinho ou fita de isolamento, de 
forma a evitar o acesso de pessoas estranhas ao local. O tapume deverá possuir 
boas  condições  de  acabamento  e  rigidez  suficiente  para  evitar  danos  com 
pedestres, ventos e outros. 

A localização do galpão, dentro do canteiro de obra, será objeto de estudo pela 
Contratada. Porém, deve ser observado o livre acesso ao canteiro de obra, bem 
como a movimentação de pessoal e equipamentos.

11.2 Demolição/Movimentação de terra:

  Fazer o isolamento da área com fitra de isolamento, para que pessoas estranhas 
não tenham acesso ao local da obra.

     Deverá ser removido todo piso existente parte externa do pátio da escola,e 
remoção  do  solo  espessura  =  20cm  para  posterior  colocação  e  compactação 
manual  de  camada  de  brita  01   com  5cm  de  sespessura.  Onde  existem  os 
sumidoros e fossas existentes dever´ser retirado todo solo saturado- para colocação 
de novo sistema de esgotamento composto de Fossa ,Filtro Sumidouro e Caixa de 
gordura  Observamos  que  deverá  também  ser  removido  todo  piso  existente 
(corredores do Térreo),para colocação de piso tipo ladrilho hidráulico.

11.3 Pavimentação
◦ Execução de Ladrilhos Hidráulicos

O Piso será assente sobre argamassa de  cimento e areia média no 
traço  de  1:4 com  espessura  minima  de  argamassa   2,00cm.  A 
declividade longitudinal deverá seguir o greide locado, enquanto que as 
declividades transversais deverão ser de 2% do eixo para o meio fio.
A Paginação  do piso será fornecida pela municipalidade conforme projeto.

O rejunte deverá ser feito com argamassa de cim: areia fina e média no 
traço  1:  1:2,  as  juntas   deverão  ser  de  no  máximo  15,00mm.  Deverá  ser 
perfeitamente  alinhado  em  ambos  sentidos,  não  aceitando–se  desvios  ou 
desalinhamentos superiores a 2,0mm .

11.3.1 DADOS TÉCNICOS DO LADRILHO HIDRÁULICO:

INDICE DE DESGASTE POR ABRASÃO <= 5,00
RESISTENCIA A TRAÇÃO NA FLEXÃO >=6,00 MPA
ABSORÇÃO DE ÁGUA <=8,00%  
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11.4 Caixas de Inspeção
Nas mudanças de direção do fluxo de esgoto deverão ser executadas caixas de 
inspeção,  que  receberá  as  águas  servidas  e  imundas  e  terá  as  dimensões  de 
50x50x50cm  com  fundo  e  tampa  de  concreto,  a  fim  de  que  seja  permitidas  a 
inspeção,  limpeza e desobstrução das tubulações.  Estas serão executadas com 
alvenaria de tijolos maciços e terão tampa removível em concreto armado.

11.15 Sistema de Fossa/Filtro e Sumidouro (02 sistemas)
Deverá ser fornecido e instalado sistema de fossa e filtro de concreto dim = 
3,0x2,40m ,Deverá ser executado sistema de rebaixamento de lençol freático para 
colocação do sistema com no minimo 25 a 30 ´ponteiras em toda área de execução 
dos sumidouros ,fossa e filtro,
O poço onde será executado os 02 sumidouros  deveram ter as dimensões que 
permitam a execução do mesmo, ou seja, no mínimo 15 m3 ( 15,00 x 1,00 x 1,00) 
m , considerando as paredes laterais. O sumidouro será executado em alvenaria 
tijolos  06 furos assentadas em crivo  com paredes de 20 cm de espessura ( tijolo 
deitado), sobre no mínimo uma fiada de bloco de grês (fundação para paredes de 
sumidouro), utilizando-se argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em todas as 
fiadas. O material a ser utilizado no fundo dos sumidouros, será a brita nº 3 e 4”, 
formando  uma  camada  de  no  mínimo  50  cm.  A  tampa  do  sumidouros  será 
removível  e  executada  em  concreto  com  dimensões  1,00  x  1,00  x  0,10  m  e 
ferragem compatível com o tipo de transito local. 

             Deverá ser colocado brita n°01 ao entorno do perimetro dos sumidouros 
com esp=50cm h=1metro.

      Será  realizado  rebaixamento  do  lençol  freático,  a  fim  de  possibilitar  a 
escavação, a construção e o perfeito funcionamento do ssumidouro i,instalação da 
fossa filtro e caixa de gordura de concreto (dimensão 1,20 x 1,60)m.

         Obs: Todo sistema de tubulação para execução do sistema de esgotamento já 
esta  inclusa  na  composição  de  preços  da  planilha  orçamentária  (iens 
fossa,filtro,sumidouros).

13. OBSERVAÇÕES
Deverá  ser  apresentada  amostra  dos  materiais  (pisos,  tintas,  blocos  vazados) 
tantas  vezes  quanto  se  fizerem  necessárias  para  apreciação  da  equipe  de 
engenharia, para definição de cor e modelo, antes da aquisição pela empresa que 
executará o serviço.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando 
ou  não  alteração  de  custo  da  obra  ou  serviço,  será  executada  sem 
autorização do Responsável Técnico pelo projeto. 

14. PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias.
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15. ATESTADO TÉCNICO /PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Na apresentação dos atestados de Capacidade Técnica e Planilha 

orçamentária a ser fornecido pela empresa no processo licitatório a parcela 
de  maior  relevância  a  serem  considerados  na  análise  da  Capacidade 
Técnica serão: 

Valor  significativo  para  parâmetro  na  análise  Financeira:  R$ 
75.000,00 referente a (material e Mão de Obra) de Pavimentação.

 Tramandaí, 01 de março  de 2018.

Flavio Mainieri
Eng Civil crea 77112-D
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