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ANEXO E – MEMORIAL DESCRITIVO 
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1. OBJETIVO 
O objetivo desta licitação é a contratação de serviços, com fornecimento 
total de material e mão de obra especializada, de reforma para adequação 

da acessibilidade, cozinha e refeitório, e construção de quadra descoberta 
na Etec Profa. Dra. Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara – Pirituba/SP. 

 

2. LOCAL  
As atividades que fazem parte deste projeto serão desenvolvidas no 

prédio da Etec, situado à Rua Ambrósia do México, 180 – Pirituba/ São 
Paulo 

 

3. INTRODUÇÃO 
Este memorial é parte complementar do projeto básico de arquitetura, 

elétrica, hidráulica e estrutura e não o substitui em nenhum aspecto 
quanto ao escopo dos serviços a serem executados; eventuais 

incompatibilidades de informação deverão ser resolvidas caso a caso pela 
fiscalização da obra e, no caso de ausência de descrição detalhada aqui, 

as informações do projeto deverão ser seguidas à risca. 
No projeto está sendo previsto a instalação de um refeitório e cozinha, 

uma quadra poliesportiva descoberta, incluindo uma nova rampa para 
acesso ao prédio, a adequação dos corrimãos das escadas existentes, 

adequação/instalação dos pisos táteis nas escadas, a sinalização tátil em 
braile nos corrimãos, reforma do balcão de atendimento da secretaria, 

reforma de sanitários acessíveis e instalação de bebedouro acessíveis. 
Para a execução dos mencionados serviços, o presente projeto não limita 

a boa técnica e a experiência da contratada, indicando apenas as 

condições mínimas necessárias para a consecução do objetivo da licitação. 
Na execução dos serviços, toda e qualquer alteração dos projetos, quando 

efetivamente necessária, deverá contar com expressa autorização da 
fiscalização, cabendo à contratada providenciar a anotação, em projeto, 

de toda as alterações efetuadas no decorrer da obra. 
Reserva-se a fiscalização o direito de exigir da contratada, a qualquer 

tempo, testes ou ensaios que venham julgar pertinentes com a finalidade 
de assegurar absoluta qualidade dos elementos utilizados na instalação. 

Caberá à contratada total responsabilidade pela qualidade e desempenho 
das instalações por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como 

pelas eventuais alterações de projeto que venham a ser exigidas pela 
fiscalização ou pela concessionária, mesmo que, ditas alterações se 

originem de erros e/ou vícios construtivos. 
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A contratada deverá entregar as instalações em perfeitas condições de 
funcionamento, cabendo também ao mesmo, todo o fornecimento de 

peças complementares, mesmo que não tenham sido objeto de descrições 
neste documento ou omissos nos desenhos em projeto. 

Ao apresentar o preço para estes serviços, a empresa esclarecerá que não 
teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das 

recomendações constantes da descrição do escopo, e que está ciente de 

que estas complementam os desenhos, e a planilha orçamentária. 
 

4. NORMAS 
Os serviços deverão seguir as normas técnicas e regulamentos vigentes e 

a realização dos trabalhos deverá estar em conformidade com a ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, tanto em relação à sua 

execução como aos materiais empregados. 

 
 
 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
5.1 ÁREA EXTERNA (CONFORME PROJETO) 
 

• Demolição do piso existente onde se encontra a rampa em piso 

cimentado e gramado;  

• Construção de Quadra Poliesportiva descoberta com arquibancada; 

• Construção de nova rampa de acesso ao prédio; 

• Instalação de cabeamento para alimentação da iluminação externa; 

• Remoção de postes de iluminação; 

• Instalação de postes de iluminação; 

• Deslocamento das caixas de inspeção de elétrica; 

• Desativação do cabeamento de aterramento; 

• Realocação do cabeamento de aterramento e SPDA; 

• Desativação de cabeamento subterrâneo de Baixa Tensão; 

• Instalação de cabeamento subterrâneo de Baixa Tensão QGBT; 

• Readequação de Quadro Elétrico - QL 

• Drenagem de piso da quadra; 
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• Remoção de tubulação de água fria, esgoto, águas pluviais e gás; 

• Instalação de tubulação de água fria, esgoto, águas pluviais e gás; 

• Instalação de caixas de gordura, caixas de inspeção de esgoto, 

caixas de areia para águas pluviais e caixa de retardo para águas 

pluviais; 

• Muro de arrimo, para contenção do desnível entre estacionamento e 

quadra poliesportiva;       

• Estrutura e fundação da caixa de retardo para águas pluviais, do 

refeitório.  

• Estrutura em concreto armado para à arquibancada. 

•  Estrutura da rampa de acesso bloco administrativo e pedagógico. 

5.2 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (CONFORME PROJETO) 

 

• Prolongamento dos corrimãos; 

• Instalação de sinalização em braile no corrimão; 

• Retirada e nova instalação de piso tátil; 

• Instalação de faixa fotoluminescente e faixa antiderrapante; 

• Adequação de altura dos corrimãos e Guarda-corpo. 

 
5.3 ESCADAS PRINCIPAIS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E       
PEDAGÓGICO (CONFORME PROJETO) 

 

• Prolongamento dos corrimãos; 

• Adequação do corrimão das duas alturas de corrimão no Prédio 

Administrativo; 

• Instalação de sinalização em braile no corrimão; 

• Instalação de faixa fotoluminescente e faixa antiderrapante; 

• Retirada e nova instalação de piso tátil; 

• Instalação de corrimão intermediário na escada do Prédio 

Pedagógico, na altura de 0,70m. 
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5.4 SANITÁRIOS ACESSÍVEIS (CONFORME PROJETO) 

 

• Construção de novo sanitário acessível no pavimento térreo do 

prédio pedagógico; 

• Construção de novos sanitários para sala dos professores no prédio 

administrativo; 

• Reforma de sanitários comuns existentes, para sanitários acessíveis; 

• Demolição de alvenarias; 

• Retirada de portas;  

• Retirada de bancada de granito; 

• Retirada de peças sanitárias; 

• Instalação de porta acessível; 

• Construção de alvenaria; 

• Instalação de peças sanitárias e acessórios; 

• Instalação de revestimento de paredes, pisos e tetos; 

• Adequação de instalações hidráulicas; 

• Adequação de instalações elétricas e botoeira; 

• Novas instalações hidráulicas ligadas as conexões existentes. 

 

5.5 SECRETARIA (CONFORME PROJETO) 

 

• Adequação de balcão de atendimento; 

• Pintura da parede, onde houver intervenção; 

• Instalação de piso tátil. 
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5.6 COZINHA E REFEITÓRIO (CONFORME PROJETO) 

 

• Demolição de paredes de drywall; 

• Retirada de bancadas de granitos; 

• Construção de paredes de alvenaria e cobertura, na expansão do 

refeitório; 

• Retirada e instalação de corrimão da escada de acesso ao refeitório; 

• Instalação de sinalização em braile no corrimão da escada; 

• Instalação de faixa fotoluminescente e faixa antiderrapante na 

escada; 

• Nova instalação de piso tátil; 

• Novas instalações elétricas e iluminação; 

• Instalação de bebedouro acessível; 

• Novas instalações hidráulicas;  

• Nova instalação de gás; 

• Execução de fundação para expansão do refeitório; 

• Execução de estrutura em concreto armado para refeitório; 

• Estrutura metálica telhado refeitório.  
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5.7 PROJETOS EXECUTIVOS – DETALHAMENTOS 
 
 

• Projeto Executivo de Arquitetura em formato A0: 

Quantidade: 02 folhas 

 

• Projeto Executivo de Estrutura em formato A0: 

Quantidade: 02 folhas 

 

• Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas em formato A0: 

Quantidade: 02 folhas 
 

• Projeto Executivo de Instalações Elétricas em formato A0: 

Quantidade: 02 folhas 

 


