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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: Reforma do Centro Comunitário da Vila Nova e Centro Comunitário do Xangrilá 
no município de Registro/SP 

LOCAL: Rua Francisca Maria Lorenço – Vila Nova Registro; Rua Costa do Marfim – Jardim 
Xangrilá. 

 

1  OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo tem a finalidade descrever as obras e serviços 
necessários para a execução dos serviços de reforma básica nos centros comunitários 
da Vila Nova e do Xangrilá na cidade de Registro/SP.  

Objetiva, também,  nortear a composição de preços por parte dos interessados, assim 
com orientar a fiscalização no acompanhamento dos serviços. Sempre que necessário 
deverá ser consultado o diagnóstico e o projeto elétrico para a devida compreensão 
deste memorial. 

  

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Toda a metodologia utilizada para a demolição deverá observar a segurança de pessoas, 
mobiliário, instalações, e da própria edificação. 

Deverão ser protegidas as áreas adjacentes a nova construção (pisos, paredes, 
esquadrias, etc.) com o emprego de manta de polietileno (lona preta), chapa 
compensada, etc., de modo a preservar os revestimentos do prédio de vizinho à obra. 

Deverão ser recuperados todos os revestimentos e acabamentos danificados em virtude 
da demolição, mantendo-se o mesmo padrão existente no local. 

Deverá ser evitado o acúmulo de entulho na obra em quantidade que possa causar 
transtornos ao funcionamento do prédio ou sobrecarga excessiva sobre pisos e paredes. 

Todo material produto da demolição deverá ser retirado do local da obra, e descartado. 
O transporte e destinação final dos entulhos deverão seguir condições e exigências da 
administração local. 

Esta obra de reforma e ampliação é contemplada no Projeto Básico de Arquitetura, 
contendo os elementos necessários e suficientes para a realização do empreendimento 
a ser executado, e que será apresentado ao contratado, em arquivo eletrônico com 
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extensão "dwg", para o desenvolvimento dos serviços contratados. Também 
acompanham este projeto: Planilha Orçamentária; TRT; Cronograma Físico/Financeiro; 
Memória de Cálculo e a Planilha de Demonstrativo BDI. 

Os documentos elaborados, e acima citados são de autoria da Prefeitura Municipal de 
Registro, através da sua Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. 

 
3 NORMAS 

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação, devem obedecer ao prescrito pelas 
Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis vigentes. 

Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer serviço que não satisfaça ao 
estabelecido neste. 

 

4 QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas 
usualmente na engenharia, em estrita consonância com os critérios de aceitação e 
rejeição prescritas nas Normas Técnicas em vigor. 

A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada, não sendo aceitas aquelas 
cuja qualidade seja inferior àquela especificada.  

 
5 SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1 Placa da Obra 

O serviço de fresagem a frio será executado nas ruas, conforme o croqui. Cabe destacar 
que o serviço de fresagem será necessário devido à necessidade de recuperação do 
capeamento existente que se apresenta com danificações e deformações plásticas. O 
serviço consistirá no corte de camadas ou desbaste do pavimento com o emprego de 
equipamentos mecânicos (fresadora). Deverá haver a remoção seletiva do 
revestimento, sendo o mesmo reaproveitado na própria obra (reciclagem). 

 

6 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 

Será feita a demolição da alvenaria de elevação, o que inclui o revestimento, do piso 
cerâmico. Haverá a retirada de telhamento,, das folhas de esquadrias metálicas e de 
madeira e das lampadas. 
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A retirada das telhas se refere substituição, em que as telhas danificadas deverão ser 
retiradas, encaminhadas e descartadas via bota-fora (via caçamba ou afins) de forma a 
não causar muita poeira e incomodo. As telhas em bom estado deverão ser 
armazenadas em local apropriado não causando impedimento de circulação aos 
funcionários e usuários. Os serviços deverão estar de acordo com as Normas Técnicas: 
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.  

 

7 ESQUADRIAS 

As portas de ferro terão a parte inferior chapeada e a parte superior para receber vidro 
(que será de 6mm).  

As folhas das portas de madeira serão trocadas e também, substituída a ferragem 
completa. 

As portas e janelas externar terão grades de proteção. 

OS portões serão tubulares de aço galvanizado. 

 
8 COBERTURA 

O telhamento será em fibrocimento 6mm. 

9 REVESTIMENTOS  

Será instalado piso podotátil em borracha sintética colorida 5mm para sinalização tátil 
de alerta / direcional. 

 

10 PINTURA 

Antes da execução de qualquer tipo de revestimento deverá ser verificado se a 
superfície está em perfeitas condições de recebê-lo. As superfícies inadequadas deverão 
ser lavadas com água e escova, ou tratamento similar para a retirada dos elementos 
nocivos ao revestimento, quais sejam: gorduras, vestígios orgânicos, etc. 

Será feita uma cuidadosa inspeção visual da superfície para garantir que a aderência do 
novo revestimento seja perfeita. 

Os parâmetros acabados devem apresentar-se perfeitamente planos, alinhados e 
nivelados com as arestas vivas, sem sinais de emendas ou retoques. 
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A tinta utilizada será a acrílico antimofo em massa, à base de resina acrílica e aditivada 
com agente fungicida, acabamento semibrilho e resistente à umidade para ambientes 
frios ou quentes. Nota-se o preparo da superfície com a limpeza, lixamento, remoção do 
pó e aplicação do selador conforme as recomendações do fabricante. A aplicação conta 
com 2 ou 3 demãos sobre a superfície e seguem as normas NBR 11702 e NBR 15079. 

A tinta acrílica externa é caracterizada com um acabamento fosco acetinado que 
remunera o selador de tinta para pintura, materiais acessórios e mão de obra, que 
também seguem a execução da tinta antimofo, e a NBR 11702.   

O esmalte utilizado para superfícies em madeira será à base de água com acabamento 
acetinado, brilhante ou fosco, aplicado em várias demãos (3 ou mais), sedo a primeira 
demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante. 

 
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

A instalação da rede hidráulica deverá atender aos projetos executivos elaborados pela 
Contratada, previamente aprovados pela Prefeitura Municipal de Registro, atendendo 
às normas técnicas pertinentes.  

A bacia sifonada será composta com todo o conjunto, o que leva a louça e caixa de 
descarga sem tampa acoplada, e seguem as características de capacidade para 6 litros 
(categoria V.D.R) e todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat e referência comercial. Remunera também a bolsa de 
borracha, anel de borracha de expansão de 4, tubo de ligação com canopla e parafusos 
niquelados, massa de vidro para fixação e assentamento da base, acessório, mão de 
obra para instalação e ligação às redes de água e esgoto. Nota-se que também haverá a 
bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida, com 6 litros de 
capacidade e que segue a norma técnica NBR 9050. 

O lavatório de louça com uma coluna virá com materiais para fixação, materiais 
acessórios e a mão de obra para instalação; também haverá o lavatório de louça para 
canto, sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida. 

Serão instalados uma tampa de plástico para a bacia sanitária sifonada; ducha higiênica 
cromada de referência comercial definida; torneira volante tipo alavanca; fornecimento 
e instalação do porta-papel de parede (dispenser toalheiro) em plástico ABS branco, 
com fecho de segurança; dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m e 
saboneteiras tipo dispenser com reservatório em plástico ABS para perfil de 800 ml de 
sabão líquido tipo gel, incluso acessórios e mão de obra necessários. 
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As válvulas serão de metal cromado de 1 ½’, com materiais acessórios inclusos na 
instalação; e válvulas de descarga com registro próprio com cor definida, acabamento 
cromado liso e diâmetro nominal de 1 ½.   

O engate será flexível metálico com diâmetro nominal de ½” e comprimento variável de 
30 cm, e utilizado um sifão plástico de PVC rígido com copo reforçado e tubo de ligação 
ajustável. 

A caixa sifonada será de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, inclusive a grelha metálica e 
o material necessário para a ligação à rede de esgoto. Executadas também barras de 
apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida, uma em tubo de alumínio com 
diâmetro 32 mm e comprimento de 800 mm; outra com aço inoxidável de diâmetro 1 
1/4’, espessura 1,5 mm e comprimento 400.   

Haverá um espelho comum de 3 mm de espessura, requadro em perfil de alumínio e 
com acabamento anodizado natural ou fosco.  

As instalações de esgoto sanitários serão executadas com tubos de PVC com dimensões 
e declividades indicados em planilha orçamentária e orientados pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e obras. Para complemento à obra, também terá a limpeza 
de caixa d’água completa com capacidade de 1001 até 10000 litros.  

 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações deverão atender aos projetos executivos elaborados pela Contratada, 
previamente aprovados pela Prefeitura Municipal de Registro, atendendo às normas 
técnicas pertinentes. 
As lâmpadas utilizadas serão em LED de 13,5 W, base E-27, bivolt, temperatura 3000 a 
6500 K, fluxo luminoso de 1400 a 1510 lm e vida útil de 20000 a 25000 h. A referência 
comercial é a da fabricação Philips ou equivalente (igual a 100 W da incandescente).  
A iluminação será do tipo plafon para os ambientes com lâmpada fluorescente compacta 
eletrônica. 
Para a proteção do sistema elétrico contra curto-circuito e sobreaquecimento gerados 
por sobrecarga, constata-se a instalação de disjuntores automáticos de linha residencial, 
com proteção termomagnética, padrão bolt-on, tripolar com modelos de correntes 
variáveis de 10 até 50 A e tensão de 220 / 380 V. O item não remunera o fornecimento 
de suporte, e sim materiais acessórios, mão de obra e parafusos em suporte apropriado, 
em quem levam o selo de conformidade do INMETRO.  
 
13 LIMPEZA 

Após a conclusão das obras e serviços seus acessos e complementos e também durante 
sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, 
materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a Prefeitura Municipal de Registro, 
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danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras 
ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens já executados da 
própria obra. 
A contratada deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 
complementos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma 
provocadas pela execução da obra, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou 
transtornos ao funcionamento das edificações do entorno. 
Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as 
partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora 
apropriado. 
Em seguida será feita uma varredura geral da obra e de seus complementos com o 
emprego de serragem molhada, para evitar formação de poeira, começando-se pelos 
andares ou níveis superiores. 
Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, 
janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e 
flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira. 
Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras da 
seguinte maneira: 
 

Registro, 27 de junho de 2022 

 
 
 
Lívia Maria Alves Cunha 
Tec. em Edificações 
CFT/BR: 29181954808 
 
 
 
Luis Augusto Vaz de Arruda 
Diretor Geral de Planejamento Urbano e Obras 


