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CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
Vicinal 21 - BRASIL NOVO - PÁ
ESCOLA MUNICIPAL.
Outubro / 2021.

APRESENTAÇÃO
O presente memorial descritivo refere-se à CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA

VICINAL 21, pertencente a Secretaria Municipal de Educação que se situa no município de
BRASIL NOVO, no Estado do PARÁ, documento este que servirá de referência para a
execução da obra.
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PROJETOS
Serão fornecidos ao executor a planta geral do empreendimento, contendo

informações dos itens principais da construção, medidas, e seus cortes em vista.
O projeto executivo, caso necessário, será elaborado pelo executor da obra.

3

DAS OBRAS A EXECUTAR
Construção de escola municipal em zona rural, contendo uma sala de aula,

administração, cozinha, dois banheiros, área livre e refeição.
3.1

Serviços preliminares
Nos serviços preliminares estão previstos os serviços de mobilização e

desmobilização de pessoal e equipamentos, administração, limpeza do terreno, instalação da
placa de obra e instalação de almoxarifado.
3.2

Infraestrutura
A infraestrutura será executada em fundação do tipo viga baldrame, com dimensões

de 0,20 m de largura por 0,30 metros de altura, e em todo o perímetro do objeto onde será
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executada a alvenaria e para a estrutura superior da área livre.
A estrutura será executada em concreto armado com Fck = 25 mpa.
Obs: todas as medidas e quantitativos são considerados somente para cálculo
orçamentário, e os itens ficam obrigados a serem executados conforme especificação técnica.
Ressalta-se que, qualquer alteração de dimensionamento previsto, ou quantitativo, deve-se ser
justificado com projeto executivo, e planilha de impacto orçamentário, elaborado pela
contratada com devido responsável técnico pelo projeto, orçamento e execução.

3.3

Supraestrutura
A Supraestrutura será composta por pilares e vigas superiores de amarração, sendo

que os pilares foram calculados com dimensões de 0,12 m x 0,15 m x 3,00 m (L*C*H), até o
nível superior, e as vigas superiores de amarração foram calculadas com dimensões de 0,12 m
x 0,25 m em todo o perímetro da alvenaria.
A Supraestrutura da área livre deverá ser executada em pilares circulares com
diâmetro de 200 mm x 3,00 m de altura, e a viga superior de amarração com dimensões de
0,15 m x 0,25 m (L*H) em todo o perímetro da área livre.
A estrutura será executada em concreto armado com Fck = 25 mpa.
Obs: todas as medidas e quantitativos são considerados somente para cálculo
orçamentário, e os itens ficam obrigados a serem executados conforme especificação técnica.
Ressalta-se que, qualquer alteração de dimensionamento previsto, ou quantitativo, deve-se ser
justificado com projeto executivo, e planilha de impacto orçamentário, elaborado pela
contratada com devido responsável técnico pelo projeto, orçamento e execução.

3.4

Alvenaria de vedação e acabamento
A alvenaria de vedação será executada em tijolo cerâmico com medidas de 11,5 x 19

x 19 cm, ou similar disponível no mercado regional, com furos na horizontal.
O revestimento da alvenaria prevê a execução de chapisco no traço 1:3, emboço de
2,5 cm no traço de 1:2:8, aplicação de uma demão de fundo selador acrílico para paredes
externas e internas, duas demãos de massa acrílica para paredes externas e internas, e pintura
em duas demãos, com tinta látex acrílica.
Nas alvenarias internas dos banheiros, haverá revestimento com cerâmica do tipo
padrão médio.
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3.5

Esquadrias
As portas instaladas devem ser de madeira semi-oca, com espessura de 3,5 cm, e nas

dimensões de 0,80 m x 2,10 m e 0,60 m x 2,10 m, já incluso a instalação com dobradiças e
pintura.
As janelas do tipo Maxim-ar, de alumínio e com vidros com dimensões de 0,5 m x
0,80 m devem ser instaladas nos banheiros.
As janelas de alumínio de correr com 2 folhas devem ter a dimensão 1,60 m x 1,20 m
e devem ser instaladas na sala de aula, Administração e cozinha. Para este item já está
previsto o fornecimento e a instalação.
As vergas e contravergas são itens obrigatórios para a instalação correta das
esquadrias, onde é previsto sua execução com aço CA50, diâmetro 6,3 mm e concreto de 20
MPA, no traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1).
3.6

Piso e revestimento cerâmico
Os serviços para execução de piso e calçamento em concreto, serão executados por

todo o perímetro da obra.
Para a realização dos serviços, foi previsto os quantitativos de escavação, carga,
transporte e descarga do material de 1ª categoria, e reaterro apiloado com soquete para a
execução do aterro.
O piso em concreto foi especificado e orçado com concreto de 20 MPA para pisos,
com 0,07 m de espessura.
Para a execução de do revestimento cerâmico para piso, será utilizado lajota cerâmica
padrão médio. O revestimento cerâmico será instalado em todas as áreas internas e externas
de área livre prevista em projeto incluso rodapé.
Estes serviços devem ser executados conforme especificações técnicas presentes neste
projeto.

3.7

Cobertura e forro
Na cobertura será executada estrutura em madeira, com tesoura inteira em madeira

não aparelhada em vão de 6,00 m, e trama de madeira composta por terças, caibros e ripas
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para telha cerâmica. Antes da instalação das ripas e telhas, deverá ser instalada a subcobertura
com manta plástica revestida por película de alumino.
O Forro deve ser instalado em réguas de PVC frisado a uma altura média de no
mínimo 2,90 metros do piso acabado. O item orçado já prevê a instalação da estrutura de
sustentação do forro.

3.8

Elétrica
A execução da elétrica deve acompanhar as especificações técnicas deste projeto, no

orçamento foi previsto a instalação de 22 luminária de embutir plano 18w led branco, 17
tomadas que devem ser instaladas conforme a fiscalização jugar necessário e dentro das
normas vigentes.
Está previsto em planilha orçamentária, a instalação da entrada de energia, poste em
madeira com até 5,00 metros, e quadro de distribuição.
Deverá ser fornecido e instalado dois AR CONDICIONADOS, sendo um com 22000
BTU na sala de aula, e outro Com 12000 BTU na sala de administração da escola.
Os circuitos devem ser instalados conforme normas, e em relação ao cabeamento
elétrico, foi considerado fiação para iluminação de cabo em cobre flexível de 1,5 mm, e para
fiação de tomadas comuns de cabo em cobre flexível de 2,5 mm, para a instalação de ar
condicionado, deve-se observar as especificações e a fiação compatível para o
eletrodoméstico.
O quadro de distribuição deverá comportar 12 disjuntores bipolar do tipo NEMA.
Sendo cada disjuntor especifico para somente um circuito.
Obs: todas as medidas e quantitativos são considerados somente para cálculo
orçamentário, e os itens ficam obrigados a serem executados conforme especificação técnica.
Ressalta-se que, qualquer alteração de dimensionamento previsto, ou quantitativo, deve-se ser
justificado com projeto executivo, e planilha de impacto orçamentário, elaborado pela
contratada com devido responsável técnico pelo projeto, orçamento e execução.

3.9

Esgoto
Serão executados, uma fossa séptica e um sumidouro, com capacidade para 30

pessoas e uma caixa de gordura na saída da tubulação de esgoto da cozinha. Todos os tubos e
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conexões estão previstos em planilha orçamentária.
Obs: todas as medidas e quantitativos são considerados somente para cálculo
orçamentário, e os itens ficam obrigados a serem executados conforme especificação técnica.
Ressalta-se que, qualquer alteração de dimensionamento previsto, ou quantitativo, deve-se ser
justificado com projeto executivo, e planilha de impacto orçamentário, elaborado pela
contratada com devido responsável técnico pelo projeto, orçamento e execução.

3.10 Hidráulica
A estrutura elevada da caixa D’água deverá ser em madeira e comportar reservatório
em polietileno de 1000 litros.
Está previsto a instalação de 7 pontos de água, já incluso fornecimento e instalação
dos tubos e conexões.
Obs: todas as medidas e quantitativos são considerados somente para cálculo
orçamentário, e os itens ficam obrigados a serem executados conforme especificação técnica.
Ressalta-se que, qualquer alteração de dimensionamento previsto, ou quantitativo, deve-se ser
justificado com projeto executivo, e planilha de impacto orçamentário, elaborado pela
contratada com devido responsável técnico pelo projeto, orçamento e execução.

3.11 Peças hidrossanitárias
Será fornecido e instalado vaso sanitário sifonado convencional com louça branca e
lavatório com louça branca com coluna nos banheiros. E na cozinha será instalado uma
bancada de mármore branco polido com cuba de aço inoxidável. Tubulações e conexões
inclusas nos serviços.

3.12 Serviços finais
A placa de inauguração deve ser em aço inoxidável com as medidas de 40 x 30 cm, e
deve ser afixada ao final da obra, e em local de fácil acesso e visibilidade.
A limpeza final da obra será feita com pano umedecido, de forma que garanta a boa
execução do serviço, e possibilitando a instalação de moveis e equipamentos. Deve-se atentar
as especificações técnicas deste item.
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LICITAÇÃO
As obras e serviços, objeto deste projeto básico de engenharia deverá ser executada

por meio de Licitação Pública, obedecendo rigorosamente a Lei n° 8.666/93 e suas alterações,
visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponíveis.

Brasil Novo, outubro de 2021.

JHEMERSON RENATO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 151716103-7
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