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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Este Memorial Descritivo tem o objetivo de expor este Projeto de 

Reprogramação para a Conclusão da Construção de Escola Municipal com 04 Salas de 

Aula. 

Nas Especificações Técnicas desta Reprogramação os itens que aparecem na 

cor vermelha são os itens executados no Contrato anterior e deverão apenas servir de base 

e controle para a execução dos serviços remanescentes, ou seja, os serviços 

Reprogramados a serem executados. Entretanto, as demais descrições das Especificações 

Técnicas apresentadas deverão ser seguidas para este projeto de Conclusão.  

Foi Reprogramado para o item ADMINSTRAÇÃO DA OBRA mais 30 dias 

previstos, de acordo com a Planilha Orçamentária. 

Os serviços de Canteiro de Obras, Trabalhos em Terra, Infraestrutura e 

Superestrutura que em prática se mostram executados deverão ser desconsiderados para 

fins de Conclusão da Escola de 04 salas, por terem sido aferidos na 1ª e 2ª medição pela 

Fiscalização do Contrato e de acordo com a Planilha Orçamentária de Reprogramação.  

As paredes e painéis terão vedação em alvenaria em tijolo furado de ½ vez e as 

divisórias dos banheiros serão em marmorite ou granilite; Os revestimentos deverão ser com 

placas cerâmicas nas paredes internas dos banheiros com no mínimo 20x20cm, conforme 

altura indica no projeto arquitetônico de cortes e fachadas. 

A cobertura que nesta Reprogramação se apresenta executada e aferida, terá 

algumas telhas de fibra de vidro ondulada 6mm aplicadas para uma iluminação natural, de 

acordo com o projeto de cobertura apresentado, além da instalação da cumeeira em perfil 

ondulado de alumínio e internamente os fôrros serão em réguas de PVC na altura projetada. 

As esquadrias serão portas de alumínio de abrir tipo veneziana, janelas de 

alumínio de correr com vidro, Janela de alumínio de maxim-ar com vidro, gradil em alumínio, 
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visor em vidro liso temperado de 8mm e vidro liso de 3mm, guarda corpo em aço 

galvanizado de 1,10m de altura (rampa e escada). 

Na pavimentação será executado após a laje/radier, piso cimentado, contrapiso 

espessura 3cm e pisos cerâmicos 35x35cm e em área molhada piso cerâmico e calçada em 

concreto no início da rampa de acesso, conforme projeto. 

A Pintura terá aplicação de fundo selador acrílico em paredes, pintura acrílica 

com duas demãos em paredes, fundo anticorrosivo de zarcão nas esquadrias metálicas e 

pintura esmalte alto brilho sobre superfície metálica, incluso fundo anticorrosivo. 

A edificação será contemplada com louças e metais, instalações elétricas, 

instalações hidráulicas e instalações sanitárias, conforme projeto arquitetônico. 

E por fim, deverá ser executada uma limpeza geral da edificação. 

 

 

Custo da obra sem BDI:                 R$  82.184,76 

B.D.I. adotado de 28,35%:             R$  23.299,38 

Custo Total da obra com B.D.I.: R$ 105.484,14 

 

 

Áreas Construídas da obra: 257,54m² 

Custo por m²: R$ 1.223,11 / m² 

 

 


