
 

 

 
     Correia Pinto, 01 de fevereiro de 2013.                                                              

                                                                                   

                                                                                             

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTOS A SEREM EXECUTADOS NA 

CONSTRUÇÃO DE LAJES E OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA  DA CRECHE MUNICIPAL DO 

BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA. 

 

-     OBJETO: 
 

O presente Memorial Descritivo é parte integrante do projeto referente à obra 
construção de lajes e outros serviços de engenharia da Creche Municipal do Bairro Nossa 
Senhora  Aparecida no Município de Correia Pinto – SC. 
 

 
I - Todos os materiais serão de primeira qualidade e, salvo os expressamente 

excluídos adiante, serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA. 
Para todos os materiais a seguir especificados, somente serão aceitos produtos 
rigorosamente equivalentes em qualidade e preço. Nestas especificações deve ficar 
perfeitamente claro que em todos os casos de caracterização de materiais ou 
equipamentos, por determinada marca denominação ou fabricação, fica subentendida a 
alternativa “ou rigorosamente equivalente” a juízo da CONTRATANTE. 
 
II – A mão-de-obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente dimensionada 
para atender ao Cronograma de Execução das obras, além de tecnicamente qualificada e 
especializada sempre que for necessário. 
 
III - A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, terá procedido prévia visita ao local 
onde será realizada a obra  a fim de tomar ciência das condições hoje  existentes,  locação e 
níveis,  bem como minucioso estudo,  verificação e comparação de todos os desenhos dos 
projetos de Arquitetura, de Estruturas e de Instalações,  inclusive detalhes,  das 
especificações e demais documentos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE para a 
execução da obra. 
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1.0 Paredes e Paineis: 

 
         Alvenaria: será executado parede de tijolos vazados até a altura das caixas, para 
proteção da secundaria, assentados com argamassa. 
 
2.0. Pavimentação: 
 
         Calçada em concreto desempenado, não poderá ficar liza e escorregadia.  
 
3.0. Revestimento: 
 
        Deverá ser executado impermeabilização com manta sobre a laje, após deverá ser 
avaliada se houve estanqueidade da agua da chuva  
 
4.0. Instalção Elétrica: 
 
        Deverá ser executada a entrada padrão Concencionaria, na entrega da edificação a obra 
deverá estar em pleno funcionamento. 
        
5.0. Instalação Hidro-Sanitária: 
 
      As louças, Válvulas, peças metalicas  deverão ser locadas em cada bwc com a orientação 
do engenheiro fiscal, fossa e simidouro deverão ser ligada as tubulações que estão em 
espera, o reservatorio deverá ser ligado nas esperas emputidas na parede. Toda as 
instalações de água e esgoto deberá ser de boa qualidade. 
 
6.0. Cobertura:  
 
       Deverá ser colocado as calhas aparafusada nas vistas em toda a extenção do telhado. 
 
7.0. Prevenção e Combate de Incêndio: 
Deverá ser instalado os equipamentos de combate incêndio de acordo com o projeto 
preventivo fornecido pela engenharia. 
 
 
 
 
 

______________________ 
Silviane dos Santos 

Crea – 048789-6 


