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FREI ROGERIO OUTUBRO 2013.

MEMORIAL DESCRITIVO



EDIFICAÇÃO

OBRA : ADEQUAÇÕES DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO C  

LOCAL : AVENIDA VEREADOR JOSE DE ALMEIDA 

MUNICIPIO FREI ROGERIO – SC.

Este  memorial  tem por  objetivo fornecer  informações sobre o tipo  e/ou qualidade  dos 
materiais empregados e dos serviços à serem executados nas adequações da escola infantil, no 
município de Frei Rogério, SC.

DESCRIÇÃO DAS OBRAS
PROJETO ARQUITETÔNICO

Este memorial refere-se a todos os materiais e serviços de modo que seja efetivada 
a execução da ampliação da referida unidade escolar.

Os processos construtivos devem obedecer normas especificas da ABNT para cada 
serviço a ser executado pela empresa.

1. GENERALIDADES

Todos os serviços deverão ter a aprovação da fiscalização, no que concerne às fases de 
execução do projeto.

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.
Os  detalhes  arquitetônicos  e  matérias  não  descritos  neste  memorial  deverão  ser 

esclarecidos pelo engenheiro civil e/ou pelo fiscal de obras da Prefeitura Municipal.
Fica estabelecido um fck mínimo de 20 Mpa.
Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em que o 

engenheiro  responsável  pela  ampliação  estará  na  mesma.  Este  horário  será  fixado  entre  o 
engenheiro fiscal da prefeitura e da contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período 
das 8:00 até as 11:30 e das 13:00 até as 17:00 horas, na terça-feira ou quarta-feira.

02 . TERRENO : Já se encontra devidamente preparado para receber as referidas obras/ 

ampliação.

03. JOGO DE FERRAGENS: Os jogos de ferragem serão colocado nos especas que dão 

acesso ao pátio, ao parque (dois acessos) e ao anfiteatro.

04. VIDRO TEMPERADO: Os vidros serão fixado nos jogos de farragens para diminuir as 

correntes de ar.  

05.  ELEMENTO  FAZADO:  Deverá  ser  construído  no  especo  aberto  que  da  acesso  ao 

anfiteatro. 



06. PERFIL DE AÇO E COBERTURA : Será construído uma estrutura de aço com cobertura 

de policarbonato em todos os espaços dos beirais internos da escola. 

07.  CONTRA  PISO:  Será  efetuado  um  contra  piso  de  3,00m²  em  frente  à  sala  de 

informática, como continuação do piso existente.  

08. LIMPEZA :Será feita limpeza de toda a área construída, bem como do terreno após 

pintura para higienização do local.

Frei Rogerio(SC), Outubro 2013

Bernardo Ortlieb Fontana 
Engenheiro Civil
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