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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
Obra: Creche Jardim Europa - Fechamento Perimetral e Paisagismo 
Local: Praça Santo Serafim, 195 - Jardim Europa 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes 
e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas 
técnicas para a execução dos serviços. 

 
Os elementos básicos do desenho e especificações ora fornecidos são 

suficientes para o proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção 
de processos usuais. 

 
Todos os serviços executados, bem como todos os equipamentos utilizados, 

deverão ser de responsabilidade do Contratante. 
 
 
NORMAS 
 

Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem obedecer 
no prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 
aplicáveis, ou outras específicas para cada caso. 
 
 
DÚVIDAS 
 

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos na 
Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura, devendo todas as dúvidas ser sanadas 
antes da apresentação das propostas. 

 
Durante as obras, a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento que 

será responsável por dirimir as dúvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as 
informações e detalhes adicionais na realização dos trabalhos. 
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Antes do inicio dos serviços, será elaborado o cronograma, determinando os 
equipamentos necessários bem como as implicações quanto ao tráfego no local da obra. 

 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
Em toda a área a ser ocupada pela obra, e pelas instalações necessárias a sua 

execução, o terreno será limpo e removido os detritos e obstáculos. A instalação do 
barracão da obra deverá ser em local mais apropriado para as ligações sanitárias e 
elétricas. 

 
A placa de obra deverá ser instalada tão logo seja emitida a Ordem de Serviço, 

sendo que a padronização da mesma deve seguir a definida pela Prefeitura. 
 

 
, 

 
O muro de arrimo será executado conforme projeto com as shguintes 

especificações: 
 
 

- FUNDAÇÃO 
 
Fundação com estacas moldadas in loco, “tipo Strauss”, com a profundidade 

mínima definida em projeto, concreto Fck 20Mpa, armadas com aço CA50 e CA60. 
Blocos de fundação em concreto armado Fck 20Mpa, aço CA50 e CA60. 
Vigas baldrame em concreto armado nas mesmas especificações. 
 

 
- ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 

 
A alvenaria será executada em blocos de concreto de vedação nas dimensões 

19x19x39cm com espessura de 19cm, assentados com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, 
cal, areia) com junta de 10mm. 
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- ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 
 
A estrutura do muro de arrimo será composta de pilares , vigas intermediárias e vigas de 
cintamento conforme especificado em projeto , compostos de concreto armado Fck 
20Mpa e aço CA50 e CA60. 
 
 
- IMPERMEABILIZAÇÃO 
 

A viga baldrame receberá impermeabilização com pintura asfáltica em duas 
demãos. 

A alvenaria será impermeabilizada no lado interno com revestimento 
bicomponente semi flexível, aplicado sobre chapisco de cimento e areia no traço 1:3 na 
espessura de 5mm. 

Sobre a impermeabilização deverá ser executada a proteção mecânica em 
argamassa de cimento e areia traço 1:7 com espessura de 1,5cm.  

Deverá ser observado a cura dos materiais antes do reaterro sobre o muro de 
arrimo. 

 
 

- DRENAGEM 
 

Deverá ser executado um dreno com tubos de PVC corrugado flexível em toda 
extensão do muro de arrimo, em volto em manta geotextil RT-31 (ANT OP-60) Bidim. Sob 
camada drenante com brita nº 3. 

 
 

- REVESTIMENTO 
 

As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas a vassoura e 
abundantemente molhadas, de modo a garantir a aderência da argamassa 

O lado externo do muro receberá chapisco e revestimento em emboço único no 
traço 1:2:8 na espessura de 1,5cm. 

. 
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
 

As instalações elétricas serão executadas conforme projeto e as prescrições 
contidas na ABNT. 

Será executada uma rede enterrada para instalação de iluminação externa e 
interruptores para campainhas nos portões de acesso dos alunos e serviço. 

Nas instalações enterradas os eletrodutos serão em PVC rígido 40mm. As 
instalações aparentes serão em eletrodutos de PVC rígido, os fios serão da marca  Pirelli 
ou similar. 

A iluminação será composta por postes de aço cônicos com luminárias do tipo 
fechadas para iluminação pública com conjuntos de 04 lâmpadas e reatores de 220V/400 
Watts, padrão PMJ.  
 
 

 
ALAMBRADO 

 
O alambrado será composto por mourões de concreto com altura de 2,0m 

espaçados a cada 2.0m e tela de arame galvanizado fio 14BWG e malha quadrada de 
5x5cm.   

As fundações das bases de fixação dos mourões, serão executadas em brocas, 
moldadas in loco. Aguardar por no mínimo 24 horas a cura preliminar das fixações dos 
mourões de aço, antes da continuidade dos serviços. 

Para colocação da tela de aço galvanizada deve-se fixa-lá junto ao mourão e em 
seguida deve ser colocado um arame galvanizado fio 16BWG e utilizadas catracas para 
esticar a tela, somente após a tela estar toda esticada deve-se fixá-la aos demais 
mourões. 
 
 
PORTÕES 
 

Os portões serão em tela de arame galvanizado nº12, malha 2” e moldura em 
tubos de aço com duas folhas de abrir. 
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A fixação dos tubos de aço será executada através de blocos de fixação  
cilíndricos com diâmetro de 25cm e profundidade de 1,0m, onde deverão ser 
posicionados os tubos de aço centralizados nos blocos, observando seu alinhamento e 
prumo, durante a concretagem devendo se respeitar a cura das mesmas para a 
colocação final do portão.  

 
GRAMA 
 

 
Será executado o plantio de grama batatais em toda área externa prédio, além da 

faixa de  70cm de largura no passeio público em todo entorno da creche. 
Serão plantados arbusto de 50 á 100 cm de altura na área interna da creche na 

proporção de 1 arbusto para cada 5m² de terreno de forma aleatória observando um 
espaçamento mínimo entre os arbusto de 2,0m, plantados em cavas de 60x60x60cm. 

 
 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

 
Após a conclusão de obra todos as sobras de materiais como tubos , telas, 

arames , blocos, etc., serão removidos e os entulhos e restos de materiais e outros 
equipamentos deverão ser retirados. 
 
 
 
 

 
PROPRIETÁRIA                                                   AUTOR DO PROJETO 
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