
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Memorial Descritivo 

 
 
 

 
Objeto: Reforma da REFORMA DA EMEIEF GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU / ES 
 Endereço: R. Domingos Martins, 100 - Sapucaia, Baixo Guandu 



 

 

1. SERVIÇOS  

 
              Deverá ser fornecida e instalada uma placa contendo as informações da           

obra nas dimensões de 2 x 3 m. 
A escavação será realizada de acordo com o memorial de calculo. 

A pia da cozinha será demolida para ser colocada uma nova. 

As divisorias do banheiro masculino serão demolidas. 

As portas que serão removidas estão descritas no memorial de calculo, 

assim como a divisoria de madeira existente no deposito de alimentos 

tambem. 

O Muro existente será demolido nos locais indicados em projeto, assim 

como as paredes internas dos banheiros masculino e feminino. 

As paredes que apresentam problemas com trincas no deposito de 

panelas e na área de serviço serão demolidas e modificadas de acordo com 

novo projeto. 

Os aparelhos sanitários serão removidos de acordo com memorial de 

calculo. 

              O piso do banheiro dos funcionários será demolido, inclusive o lastro. 

A cerâmica das paredes dos banheiros dos alunos e dos funcionarios, 

alem da cozinha serão demolidas para ser fornecidas e assentadas novas 

cerâmicas. 

Toda a cobertura será removida para posterior cobertura nova, o 

madeiramento foi considerado 15% da cobertura para ser substituido. 

As telhas existentes serão removidas. 

A laje da antiga area de serviço, deposito de panelas e casa de gas será 

demolida. 

Todo madeiramento será analisado e o que estiver danificado será 

removido e posterior substituido por novo. 

Será construido um barracão para armazenar os materiais de construção. 

O alambrado da quadra será removido assim como o portão de entrada. 

Ao lado da quadra existe, de acordo com o projeto, será construido um 

campo de areia e pra isso será feito a limpeza do terreno manualmente. 



 

 

2. PISO E ESTRUTURAS 
 

 

Todos os locais descritos no memorial de calculo deverão ser apicoados 

para receber revestimento. 

Sera fornecido e assentado revestimento cerãmico no piso e os locais 

que precisarão de receber regularização de acordo com memorial de calculo 

indicado. 

Todos os locais indicados na planilha serão removidos o rodapé. 

Será executado concreto armado, incluindo concreto, aço e forma  nas 

novas áreas a serem modificadas de acordo com memorial de calculo, 

inclusive os baldrames do parquinho e do campo de areia. 

Será executada uma canaleta no piso dentro da escola a fim de coletar a 

água proveniente dos telhados e direcioná-la para a caixa coletora existente. 

A nova calçada ao lado da escola será refeita, e a parte que atualmente 

possui terra será feito lastro e calçada por cima. 

No muro no lado vizinho será executada uma canaleta a fim de coletar a 

água que fica armazenada no terreno e que infiltra tudo ao lado da escola. 

Será executada uma laje na nova area de ampliação, alem do aterro para 

a construção das paredes. 

Deveráo ser fornecidos e instalados os equipamentos de gás. 

Ao redor da quadra será realizada a construção de uma nova calçada, 

assim como a ligação da escola ate a quadra, e todo o piso receberá grelha 

em aço. 

No campo de areia será feito brocas de concreto com diametro de 20 cm 

para fixar os postes do alambrado. 

  

 

3. ESQUADRIAS 

 

 



 

Em todas as portas serão removidos os complementos de madeira acima 

dela, e posterior será executado uma parede de vedação com verga para 

recebimento das novas portas. 

As portas que foram removidas, serão substituidas por outras novas, 

assim como os marcos e soleiras de acordo com memorial de calculo. 

Todas as esquadrias metalicas e em madeira serão pintadas com tinta 

esmalte sintético. 

Os vidros danificados serão removidos e substituidos por novos vidros 

iguais os existentes. 

Nos banheiros e vestiarios serão instaladas portas de aluminio de acordo 

com o memorial de cálculo. 

Serão fornecidas e instalados portões de ferro e grades de ferro nos 

locais indicados no memorial de calculo. 

Os banheiros PNE receberão barras de apoio nas paredes e na porta. 

Será fornecida e instalada bascula e vidros nos locais indicados no 

memorial de cálculo. 

Será instalado novo alambrado na quadra, inclusive em cima do muro da 

quadra para fechamento total, será instalado um alambrado no campo de 

areia com as dimensões descritas em memorial de calculo, e tambem sera 

instalado alambrado no parquinho na frente da escola. 

Serão instalados 3 pilares no muro da quadra para sustentar estrutura de 

fechamento da quadra. 

O portao de entrada da quadra será removido e colocado um novo.  

 

4. PINTURA 

 
As paredes que possuem tinta a base de PVA serão lixadas e pintadas. 

A tinta oleo presente nas paredes internas serão removidas para 

colocação de cerãmica, ja a tinta a oleo nas paredes externas serão 

removidas para nova camada de tinta acrilica. 

A tinta do piso da quadra será removida e será feita uma nova pintura a 

base de epoxi inclusive as linhas demarcatorias da quadra. 



 

A estrutura da quadra será lixada e pintada. 

A arquibancada e as paredes externas serão pintadas e serão feitas 

correções com massa acrilica. 

 

5. PAREDES 
 

O revestimento cerâmico será fornecido e instalado nas paredes de 

acordo com o memorial de calculo. 

Os quadros brancos deverão ser removidos e reassentados. 

Por cima da cerãmica nas paredes sera instalado um roda-parede em 

granito cinza de acordo com o memorial. 

O chapisco, o reboco e o emassamento serão subsituidos ou realizados 

de acordo com o memorial de calculo, assim como a remoção do mesmo. 

O muro existente na escola que estiver danificado e sendo indicado no 

projeto será demolido e refeito de acordo com a descrição em planilha 

orçamentária. 

Nas novas despensas serão fornecidas e instaladas prateleiras em 

granito cinza nas dimensões descritas em memorial de cálculo. 

No parquinho será construida uma parede com alvenaria de bloco de 

concreto ate a altura de 50 cm. 

 

6. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 
 

Todos os aparelhos e equipamentos elétricos descritos em planilha 

deverão ser substituidos e seguidos conforme memorial de cálculo. 

 

7. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS 

 
Deverão ser fornecidos e instalados bacias sifonadas com caixa acoplada 

nos locais indicados, assim como os pontos de esgoto e água para atender 

aos sanitários. 

Todas as instalações e equipamentos sanitarios descitos em planilha 



 

deverão ser fornecidos e instalados conforme memorial. 

As caixas de inspeção deverão ser realizadas para captação de água 

proveniente da calha do chão e para ajudar no escoamento da existente. 

 

8. COBERTURA 
 

A estrutura de madeira da cobertura que apresentar problema será 

removida e substituida por novo madeiramento. 

Toda a cobertura da escola será substituida por nova cobertura. 

Será fornecido e isntalado rufo em chapa metalica nos locais indicados. 

Na nova área de serviço será isntalada uma calha com descidas para 

captação e escoamento da água proveniente do novo telhado. 

Na quadra será construidos 3 pilares metalicos para sustentar a 

estrutura de fechamento frontal com telhas onduladas. 

9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

Todo o entulho proveniente da obra deverá ser removido do local, e no 
final da obra toda a escola deverá ser limpa. 

A quadra e o campo de areia receberão traves novas, inclusive redes. 

Será fornecida e espalhada areia lavada no parquinho novo e no campo 

de areia. 

Serão instalados guarda-corpos nas duas rampas que dão acesso a 

quadra. 

Será fornecido e plantado a grama para conter o avanço da erosão entre 

a escola e a quadra. 

 

Todos os projetos complementares se houver necessidade ficara a cargo 

da empresa vencedora. 


