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RESUMO 

Reforma da edificação existente 

 Assentamento de piso cerâmico; 

 Ampliação de banheiros; 

 Implantação de sala de aula (antiga cozinha); 

 Substituição de cobertura; 

 Substituição de esquadrias; 

 Substituição de forro; 

Ampliação 

 Banheiros – Adulto e adaptado com trocador; 

 Circulação; 

 Cozinha; 

 Despensa; 

 Refeitório; 

 Sala de professores / Almoxarifado; 

 Sala de atendimento. 

Áreas 

Reforma: 148,40 m²; 

Ampliação: 100,20 m²; 

Total: 248,60 m². 

Local 

 Creche Municipal – R. Santa Catarina, Centro – Paial / SC. 

 

  



ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Paial 
Departamento de Engenharia 

 
Página 2 de 8 

 Rua Goiás, 400 – Centro – Fone (49) 3451-0045 – prefeitura@paial.sc.gov.br  
CEP 89765-000 – Paial/SC 

Sumário 
1. Considerações Iniciais ..................................................................................................................... 3 

1.1. Definições ................................................................................................................................ 3 

1.2. Serviços ................................................................................................................................... 3 

1.3. Mão de obra ............................................................................................................................ 3 

1.4. Materiais e equipamentos ...................................................................................................... 4 

1.5. Projetos ................................................................................................................................... 4 

1.6. Garantias ................................................................................................................................. 4 

1.7. Vistorias ................................................................................................................................... 4 

2. Serviços Preliminares ...................................................................................................................... 5 

2.1. Instalação e locação da obra ................................................................................................... 5 

2.2. Limpeza do Terreno................................................................................................................. 5 

2.3. Demolições .............................................................................................................................. 5 

2.3.1. Revestimento e alvenarias de blocos cerâmicos............................................................. 5 

2.3.2. Retirada de esquadrias .................................................................................................... 5 

2.3.3. Remoção de cobertura .................................................................................................... 5 

2.4. Movimentação de terra .......................................................................................................... 5 

3. Estruturas ........................................................................................................................................ 6 

3.2. Fundações superficiais em sapatas isoladas ........................................................................... 6 

3.3. Estruturas em concreto armado ............................................................................................. 6 

4. Vedação ........................................................................................................................................... 7 

5. Cobertura ........................................................................................................................................ 7 

5.1. Estrutura e telhamento ........................................................................................................... 7 

5.2. Subcobertura térmica ............................................................................................................. 7 

5.3. Forro ........................................................................................................................................ 7 

6. Pisos ................................................................................................................................................. 8 

7. Pintura ............................................................................................................................................. 8 

8. Instalações ....................................................................................................................................... 8 

9. Equipamentos ................................................................................................................................. 8 

10. Serviços Complementares ........................................................................................................... 8 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Paial 
Departamento de Engenharia 

 
Página 3 de 8 

 Rua Goiás, 400 – Centro – Fone (49) 3451-0045 – prefeitura@paial.sc.gov.br  
CEP 89765-000 – Paial/SC 

1. Considerações Iniciais 

O presente Memorial tem por finalidade orientar a execução da Obra e complementar as demais 
peças que compõem o projeto para Reforma e Ampliação de Creche Municipal. 

1.1. Definições 

A instalação do canteiro de serviços deverá ser orientada pela FISCALIZAÇÃO, que indicará os 
locais e áreas para sua implantação física, devendo a CONTRATADA visitar previamente o local das 
obras, informando-se das condições existentes. 

A placa de identificação da CONTRATADA (executadas de acordo com as exigências do CREA - 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), referente ao convênio responsável 
pelos recursos, deverá ter suas dimensões submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO, que 
determinará também seu posicionamento. 

1.2. Serviços 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO impugnar e mandar demolir, ou substituir, serviços ou 
equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificações, ou incorretos. As 
despesas decorrentes dessas demolições, ou substituições, e do refazimento dos serviços correrão 
por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que os serviços tenham sido 
executados por FIRMA ESPECIALIZADA por ela contratada. 

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados necessários no 
sentido de garantir proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas envolvidas direta 
ou indiretamente com a execução da obra; garantir a integridade física de propriedades do 
CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma maneira possa ser atingido em qualquer das etapas da 
obra. 

Caberá à CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao 
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execução dos serviços, sempre que forem decorrentes de 
negligência, imperícia ou omissão de sua parte. 

As dimensões tomadas devem respeitar o projeto, ou com base nas dimensões apropriadas no 
local, quando da inexistência das citadas peças gráficas. Todos os serviços executados 
aleatoriamente ou sem o consentimento da FISCALIZAÇÃO, não serão remunerados. 

1.3. Mão de obra 

Caberá à CONTRATADA manter, no canteiro de serviço, mão de obra em número e qualificação 
compatível com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o 
ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 

Toda a mão de obra, empregada pela CONTRATADA na execução dos serviços, deverá apresentar 
qualificação tal que proporcione produtos tecnicamente bem executados e com acabamento 
esmerado. 
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1.4. Materiais e equipamentos 

Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais e 
equipamentos necessários à execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento 
contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de fabricação, 
isentos de quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do FABRICANTE (sejam 
eles defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a atenderem 
integralmente, no que lhes couber, as especificações da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos 
projetos, dos memoriais e especificações. Os materiais cujas características e aplicação não sejam 
regulamentadas por disposições normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos 
Executivos, especialmente aqueles de fabricação exclusiva, deverão ser aplicados estritamente de 
acordo com as recomendações e especificações dos respectivos FABRICANTES; 

A CONTRATADA deverá efetuar controle tecnológico dos materiais empregados na obra, com 
coleta de amostras na quantidade exigida por norma específica de cada material. Em eventuais casos 
de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar determinado material especificado deverá 
ser formalizado sua substituição, a juízo da FISCALIZAÇÃO. 

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto e memoriais, deverão ser utilizados 
na execução das obras ou serviços correspondentes, e sua substituição, por similares, só poderá 
ocorrer com autorização da FISCALIZAÇÃO, desde que o similar proposto apresente equivalência com 
o originalmente especificado, no que diz respeito à qualidade, resistência e aspecto. 

1.5. Projetos 

É necessário que os projetos sejam minuciosamente conhecidos em todas as suas partes, 
memoriais e plantas. Prevalecerão sempre as cotas sobre as medidas em escalas; os desenhos de 
maior escala sobre os de menor escala; os acabamentos constantes nas tabelas existentes nas folhas 
de desenho. As presentes especificações terão precedência sobre quaisquer dados divergentes por 
ventura existentes nos desenhos. 

1.6. Garantias 

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a CONTRATADA 
responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, 
devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se 
apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE; 

Entende-se pelo disposto no Art. 1245 do Código Civil que o prazo de cinco anos corresponde ao 
prazo de garantia e não de prescrição. O prazo prescricional para intentar ação cível é de 20 anos, 
conforme Art. 177 do Código Civil. 

1.7. Vistorias 

A empresa licitante deverá vistoriar o local da obra antes da execução do orçamento, evitando 
alegações posteriores do desconhecimento das condições de trabalho. 
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2. Serviços Preliminares 
2.1. Instalação e locação da obra 

Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos 
trabalhos de construção. Madeiras de formas e andaimes deverão ser limpas e empilhadas, livres de 
pregos. A locação de obra será convencional, executada em gabarito de madeira. 

 Placa de obra em aço galvanizado: 

2.2. Limpeza do Terreno 

A limpeza do terreno compreenderá a retirada de toda a camada vegetal e os serviços de capina, 
roçado, destocamento de raízes, remoção de entulho e lixo, de forma a deixar o terreno livre, 
inclusive, de raízes. Para a raspagem deverá ser utilizado equipamento mecânico de porte 
apropriado. Deverão ser poupadas as árvores que não prejudiquem o bom andamento dos serviços, 
salvo por expressa disposição em contrário. 

2.3. Demolições 

As demolições deverão ser executadas conforme projeto arquitetônico, tomando as medidas 
adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes  e  observadas  as  prescrições  
da  Norma  Regulamentadora  NR . É fundamental o emprego de mão-de-obra habilitada e uso 
obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) . O entulho gerado deverá ser 
encaminhado a local apropriado. 

2.3.1. Revestimento e alvenarias de blocos cerâmicos 

Demolição de paredes apontadas no projeto, em horário adequado conforme combinado com a 
Administração, Secretaria de Educação e fiscalização. Objetos pesados ou volumosos devem ser 
removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda 
livre de qualquer material. 

2.3.2. Retirada de esquadrias 

As portas, janelas e batentes indicados em projeto a serem removidos deverão ser retirados 
manualmente. 

2.3.3. Remoção de cobertura 

Estrutura de madeira, telhas de fibrocimento e acessórios de fixação deverão ser desmontados e 
removidos manualmente. 

2.4. Movimentação de terra 

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações e outras partes da obra, como 
enchimento de pisos e passeios, serão executados com material escolhido, sem detritos vegetais ou 
entulho de obra, em camadas sucessivas de 20 centímetros de espessura no máximo, úmidas e 
energicamente apiloadas. 
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3. Estruturas 
3.1. Disposições Gerais 

Os serviços em fundações e estrutura em concreto armado serão dimensionados e executados 
de acordo com as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre outras: 

 NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

 NBR 6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

 NBR 6123 Forças devido ao vento em edificações; 

 NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 

 NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação. 

3.2. Fundações superficiais em sapatas isoladas 

As fundações serão do tipo superficiais, constituídas por sapatas isoladas e vigas baldrame. A 
concretagem de fundações somente poderá ser efetuada após a conferência efetuada pela 
FISCALIZAÇÃO. Antes do lançamento do concreto, deverá ser apiloado o fundo da vala com pilão 
apropriado, e durante a concretagem deve-se adotar cuidados para que não haja segregação dos 
materiais, ou mistura com terra.  

A impermeabilização do baldrame deve ser realizada com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) 
e espessura de 2,00 cm com aditivo impermeabilizante, envolvendo a parte superior do baldrame e 
nas laterais. Aplicar revestimento bicomponente semi-flexível em toda a superfície. 

3.3. Estruturas em concreto armado 

A estrutura da edificação será em concreto armado, composto por pilares e vigas de respaldo. As 
fôrmas deverão ser constituídas de modo que o concreto acabado tenha as formas e dimensões de 
projeto, esteja de acordo com alinhamentos, cotas, prumos e apresente uma superfície lisa e 
uniforme.  

Deverão ainda, ser projetadas de modo que sua remoção não cause danos ao concreto, que 
comportem o efeito da vibração de adensamento e da carga do concreto, e as variações de 
temperatura e umidade, sem sofrer deformações. As fôrmas deverão ser providas de escoramento e 
contraventamento, convenientemente dimensionadas e dispostos de modo a evitar deformações 
prejudiciais à estrutura. 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se 
tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega continuará 
por período mínimo de 7 dias.  
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Admitem-se os seguintes tipos de cura: 

 Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto; 

 Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 

 Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas; 

 Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies expostas, mas 
de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica; 

 Películas de cura química. 

4. Vedação 

Serão utilizados bloco cerâmicos para alvenaria de vedação de 14x9x19cm, de primeira qualidade 
e fabricados segundo a NBR 15270. Os blocos deverão ser molhados antes do assentamento, 
executando-se fiadas perfeitamente niveladas aprumadas e alinhadas de modo a evitar revestimentos 
com excessivas espessuras. Os tijolos deverão ser assentes em camadas defasadas para efeito de 
amarração. A espessura das paredes será sempre executada conforme indicado no projeto, bem como 
as amarrações (pilares, cintas, vergas, etc.). 

A argamassa de assentamento deverá ter o traço 1:2:8, com juntas de no máximo 12mm 
evitando-se juntas abertas e secas. Deverá ser retirado o excesso de massa, escavando-se a junta 
com a colher, para facilitar o posterior revestimento. Deverá ser aplicada nas paredes internas sujeita 
a umidade impermeabilizante semi-flexível bi-componente à base de cimento portland, resina 
acrílica, quartzo e aditivos, (referência: sikatop 100; denvertec 100) ou similar comprovados pelas 
especificações técnicas do produto em comparação com os produtos neste exemplificados, conforme 
recomendações do fabricante. 

5. Cobertura 
5.1. Estrutura e telhamento 

O sistema de cobertura é composto por tesouras e terças de madeira em 2 águas e telhas 
galvalume com espessura de 0,5 mm. A fixação das telhas deve ser feita em onda alta, e o trânsito 
sobre o telhamento será sempre sobre tábuas apoiadas em um conjunto de telhas, evitando o 
tráfego diretamente sobre telhas. O beiral deverá ter 1,00 m. 

5.2. Subcobertura térmica 

Será instalada sob as telhas uma subcobertura em manta aluminizada dupla face, com espessura 
de 2 mm, para isolamento térmico. Para execução, deverá ser utilizada fita adesiva aluminizada. 

5.3. Forro 

Todas as áreas cobertas da edificação, inclusive beirais, levarão forro de PVC em réguas de 20cm 
de largura, com espessura de no mínimo 8mm fixados em estrutura de aço zincado. 
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6. Pisos 

A execução dos pisos na área de ampliação deve ser realizada com lastro de concreto sob o piso 
cerâmico PEI 04, padrão comercial. Na área existente o mesmo piso cerâmico deve ser assentado 
sobre o piso devidamente regularizado. Nas áreas molhadas, varada e calçadas, o piso deve ser 
executado com inclinação de 1% em direção ao ralo ou área externa. O modelo de cerâmica deverá 
ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO, tomando como parâmetro os valores apresentados no orçamento. 

7. Pintura 

As paredes receberão tinta látex acrílica em pelo menos 2 demãos até que se atinja o completo 
cobrimento da superfície, com o acabamento nivelado e uniforme quanto a textura, tonalidade e 
brilho. A pintura deve compreender toda a altura de pé direito. Antecedendo o serviço de pintura, a 
CONTRATADA deverá efetuar a regularização das superfícies deterioradas por umidade e demais 
imperfeições. 

8. Instalações 

As instalações hidrossanitárias, elétrica e de gás deverão seguir os projetos complementares 
apresentados pelo responsável técnico. 

9. Equipamentos 

Os equipamentos devem ser fornecidos conforme projeto e planilha orçamentária, seguindo as 
orientações fornecidas por seus fabricantes. 

10. Serviços Complementares 

Após a conclusão dos serviços, deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e 
equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e 
acessórios. Além disso, deve ser executada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a 
completamente desimpedida de todos os resíduos de construção. 

 

 

Paial – SC, 10 de agosto de 2020. 

 

 

______________________________________ 
EVERTON KAZUAKI YOKOYAMA 

Engenheiro Civil  
CREA SC 166360-7 


