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MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: Reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil Eleandro dos Santos 
Nogueira. 

Local: Avenida Criolo, S/N, Distrito Tancredo Neves, Zona Rural do município de 
São Félix do Xingu/PA. 

Área Total Construída: 564,50 m² 

Proprietário: Secretaria Executiva Municipal de Educação (SEMED) do 
município de São Félix do Xingu no Estado do Pará. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
Neste memorial descritivo tem como objetivo descreve as características 

básicas e as principais particularidades da REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 
ENSINO INFANTIL ELEANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA, localizada na Avenida 
Criolo, S/N, no distrito Tancredo Neves na zona rural do município de São Félix do Xingu 
no estado do Pará. Está obra será realizada com recurso próprio da secretaria de educação. 
A escola possui uma área construída de 564,50 m², vide planta de implantação geral, em 
anexo ao Projeto Básico de Engenharia. 

 
2. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo de construção civil tem como finalidade 
apresentar as instruções técnicas que deverão ser consideradas na execução da referida 
obra, bem como definir os materiais a serem empregados na obra, assim como também 
orientar sobre o correto uso dos mesmos. Esta obra constitui na REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL WILSON DA SILVA NUNES. 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem 
ainda a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 
envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e 
define integralmente o projeto básico e suas particularidades. 

Em caso de divergência entre estas especificações e o Projeto Gráfico, deverá 
se consultar o Responsável Técnico. Nenhuma modificação poderá ser feita no Projeto 
ou durante a execução deste, sem o consentimento escrito e assinado do Responsável 
Técnico. 

3. DESCRIÇÃO DA OBRA 

A obra consiste na REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 
INFANTIL ELEANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA, com a área construía de 564,50 
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m². A obra será realizada para resolver os problemas de infiltração, deterioração entre 
outros problemas que o local tem, para que os funcionários e alunos tenham um ambiente 
seguro e saudável. A área da construção fica localizada Avenida Criolo, S/N, Distrito 
Tancredo Neves, Zona Rural no município de São Félix do Xingu no estado do Pará. 

Para um completo conhecimento dos serviços a serem executado, será 
necessário que o participante da licitação faça uma vistoria In Loco, para verificar as 
possíveis dificuldade que poderão surgir no decorrer da obra; Os materiais e serviços a 
serem utilizados na obra serão de primeira qualidade, em obediência aos princípios de 
boa técnica devendo ainda satisfazer as Normas Brasileiras, às Especificações, 
Orçamento, Fiscalização e Projetos específicos. 

A fiscalização não aceitará serviços, para cuja execução não tenham sido 
observados os preceitos acima estabelecidos e fará demolir, por conta e riscos da 
empreiteira, em todo ou em parte os referidos serviços mal executados. 

3.1. Demolição 
 

Será necessário realizadas algumas demolições para resolver alguns problemas 
que a construção apresenta. O piso do lactário, higienização, deposito de alimentos e 
cozinha vai ter o piso destruído pois há um problema nos canos de esgoto predial e esses 
canos têm um caminho embaixo do piso destas regiões. Também foi visto que há um 
possível problema na instalação hidráulica e instalação de esgoto nos banheiros feminino 
e masculino, utilizado pelos alunos onde será necessário também demolir os pisos para a 
solução do problema. 
 

3.2. Impermeabilização 
 
Inicialmente há necessidade de fazer uma limpeza na laje, depois para que o 

fluxo de água diminua é necessário fazer calhas de metálicas cobrindo toda a parte 
descoberta da laje para solucionar o problema de infiltração que existe com sua queda 
mínima de 0,5% para as saídas de PVC já existentes. Também será necessário resolver os 
problemas de infiltração na torre da caixa d’agua. 

 
3.3. Revestimento das Paredes 

É extremamente importante realizar a retirada e recolocação de cerâmicas tanto 
5 cm x 5 cm nas áreas externa que estejam danificas ou soltas como as de 20 cm x 20 cm 
nas partes internas. Ou para regiões que foram danificadas durante a demolição ou que 
esteja parcialmente ou totalmente soltas devido a deterioração do fator tempo. 

3.4. Esquadrias  

Será necessário realizar a troca de todas as porta ou janelas que estejam 
totalmente ou parcialmente danificadas, por portas maciças e as janelas por similares a já 
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existentes. Caso todas as portas estejam danificadas ou sejam de material de fácil 
degradação será necessário realizar a troca. Já as janelas que estiverem no local e estejam 
pouco deterioradas apenas faltando o vidro ou ele esteja trincado, será necessário realizar 
a troca da mesma. 

3.5. Piso  

Depois que realizar a troca do encanamento caso ocorra, será necessário 
realizar fazer um contrapiso para proteção do encanamento e como piso superficial será 
feito do mesmo material preexistente, ou seja, será um piso de alta resistência 
(corundum). 

3.6. Pintura  

A pintura será realizada de forma em que os problemas de infiltração sejam 
completamente resolvidos onde inicialmente ocorrera uma limpeza e lixamento para que 
o corra a pintura, nas regiões que apresentam muitas infiltrações será necessário utilizar 
uma pintura hidrofungate, ou seja, pintura que proteja contra fungos entre outros seres 
degradadores. A pintura da área interna será realizada com tinta acrílica e ocorrera 
emassamento quando necessário. Também vai ser realizado a pintura das portas para 
proteger melhor contra a deterioração dos derivada de chuvas.  

3.7. Instalação Hidrossanitário  

Devido a alguns problemas de refluxo de resíduos de esgoto, será necessário 
troca o encanamento dessas regiões (Cozinha, lactário, higienização, banheiro feminino, 
banheiro masculino), também será necessário descobrir o problema de vazamento no 
banheiro masculino da escola. 

3.8. Instalação Elétrica 

A instalação elétrica do local precisa de manutenção, ou seja, trocas das 
fiações, todas as lâmpadas queimadas por lâmpadas novas. Organizar novamente o 
quadro de distribuição com novos disjuntores. Também será necessário troca as lâmpadas 
calha por lâmpadas mais plafon, pois são mais econômicas e manutenção mais barata. 

3.9. Limpeza 

A limpeza ocorrera antes para realização da pintura em paredes e depois que a 
obra for concluída. 

4. JUSTIFICATIVA DO PLEITO 

A Escola Municipal de Ensino Infantil Eleandro dos Santo Nogueira, 
localizada na Avenida Criolo, S/N, Distrito Tancredo Neves, Zona Rural do município de 
São Félix do Xingu no Estado o Pará, não apresenta muita deterioração por agentes 
externo como chuva, vendo, sol entre outras coisas. Foi constatado que esses modelos de 
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escola não possui uma impermeabilização decente e duradoura, sendo assim necessário 
corrigir para uma melhor qualidade de ensino para os alunos e de trabalho para os 
funcionários que frequentam o local. Contudo a escola não precisa de nenhum reparo 
estrutural, não foi constatado nenhuma rachadura ou defeito na estrutura de sustentação 
da escola. 

5. SERVIÇOS FINAIS/TERMO DE GARANTIA 

Após o encerramento de todos os serviços da obra, deverá ser feita a inspeção 
final com a participação conjunta da Contratada e da Fiscalização, produzindo-se o 
Relatório de Inspeção Final, no qual serão apontados todos os eventuais acertos ou 
complementos de serviços constantes no contrato. 

Por ocasião do recebimento provisório da obra deverão ser entregues à 
fiscalização, devidamente documentadas através de carta, todos os documentos que se 
fazem necessários para o perfeito entendimento dos serviços executados, tais como diário 
da obra, respectivos Manuais de Instrução (caso haja) e termos de garantia de todos os 
equipamentos constantes no contrato, tais como: equipamentos contra incêndio, louças e 
metais sanitários etc. A fiscalização deverá entregar tal documentação à Coordenação da 
Unidade, após a ocupação da obra. 

 

 

São Félix do Xingu – PA, 09 de fevereiro de 2022 

 

_______________________________________________ 

Helson Fontes Ribeiro 
Engenheiro Civil 

Crea/PA: 1523423458-2 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: Reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil Julino de Sousa Porto. 

Local: Avenida Francisco Gabriel Ladeira Ferreira, S/N, Distrito Taboca, Zona 
Rural do município de São Félix do Xingu/PA. 

Área Total Construída: 1118,48 m² 

Proprietário: Secretaria Executiva Municipal de Educação (SEMED) do 
município de São Félix do Xingu no Estado do Pará. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
Neste memorial descritivo tem como objetivo descreve as características 

básicas e as principais particularidades da REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 
ENSINO INFANTIL JULINO DE SOUSA PORTO, localizada na Avenida Francisco 
Gabriel Ladeira Ferreira, S/N, no distrito Taboca na zona rural do município de São Félix 
do Xingu no estado do Pará. Está obra será realizada com recurso próprio da secretaria 
de educação. A escola possui uma área construída de 1118,48 m², vide planta de 
implantação geral, em anexo ao Projeto Básico de Engenharia. 

 
2. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo de construção civil tem como finalidade 
apresentar as instruções técnicas que deverão ser consideradas na execução da referida 
obra, bem como definir os materiais a serem empregados na obra, assim como também 
orientar sobre o correto uso dos mesmos. Esta obra constitui na REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL JULINO DE SOUSA PORTO,. 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem 
ainda a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 
envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e 
define integralmente o projeto básico e suas particularidades. 

Em caso de divergência entre estas especificações e o Projeto Gráfico, deverá 
se consultar o Responsável Técnico. Nenhuma modificação poderá ser feita no Projeto 
ou durante a execução deste, sem o consentimento escrito e assinado do Responsável 
Técnico. 

3. DESCRIÇÃO DA OBRA 

A obra consiste na REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 
INFANTIL JULINO DE SOUSA PORTO, com a área construía de 1118,48 m². A obra 
será realizada para resolver os problemas de infiltração, deterioração entre outros 
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problemas que o local tem, para que os funcionários e alunos tenham um ambiente seguro 
e saudável. A área da construção fica localizada Avenida Francisco Gabriel Ladeira 
Ferreira, S/N, no distrito Taboca na zona rural do município de São Félix do Xingu no 
estado do Pará. 

Para um completo conhecimento dos serviços a serem executado, será 
necessário que o participante da licitação faça uma vistoria In Loco, para verificar as 
possíveis dificuldade que poderão surgir no decorrer da obra; Os materiais e serviços a 
serem utilizados na obra serão de primeira qualidade, em obediência aos princípios de 
boa técnica devendo ainda satisfazer as Normas Brasileiras, às Especificações, 
Orçamento, Fiscalização e Projetos específicos. 

A fiscalização não aceitará serviços, para cuja execução não tenham sido 
observados os preceitos acima estabelecidos e fará demolir, por conta e riscos da 
empreiteira, em todo ou em parte os referidos serviços mal executados. 

3.1. Demolição 
 

É necessário realizar a retirada das cerâmicas de 5 cm x 5 cm que estejam 
praticamente solta e refazer o emassamento para que isso não ocorra novamente. Também 
há a retirada de porta, janelas ou vidros que estejam danificados ou deteriorados. Assim 
como a retirada e recolocação das telhas para a recuperação do madeiramento ou troca de 
telha quebrada. 
 

3.2. Impermeabilização 
 
Inicialmente há necessidade de fazer uma limpeza na laje, depois para que o 

fluxo de água diminua é necessário fazer calhas de metálicas cobrindo toda a parte 
descoberta da laje para solucionar o problema de infiltração que existe com sua queda 
mínima de 0,5% para as saídas de PVC já existentes. Também será necessário resolver os 
problemas de infiltração na torre da caixa d’agua. 

 
3.3. Revestimento das Paredes 

É extremamente importante realizar a retirada e recolocação de cerâmicas tanto 
5 cm x 5 cm nas áreas externa que estejam danificas ou soltas como as de 20 cm x 20 cm 
nas partes internas. Ou para regiões que foram danificadas durante a demolição ou que 
esteja parcialmente ou totalmente soltas devido a deterioração do fator tempo. 

3.4. Esquadrias  

Será necessário realizar a troca de todas as porta ou janelas que estejam 
totalmente ou parcialmente danificadas, por portas maciças e as janelas por similares a já 
existentes. Caso todas as portas estejam danificadas ou sejam de material de fácil 
degradação será necessário realizar a troca. Já as janelas que estiverem no local e estejam 
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pouco deterioradas apenas faltando o vidro ou ele esteja trincado, será necessário realizar 
a troca da mesma. 

3.5. Piso  

Depois que realizar a troca do encanamento caso ocorra, será necessário 
realizar fazer um contrapiso para proteção do encanamento e como piso superficial será 
feito do mesmo material preexistente, ou seja, será um piso de alta resistência 
(corundum). 

3.6. Pintura  

A pintura será realizada de forma em que os problemas de infiltração sejam 
completamente resolvidos onde inicialmente ocorrera uma limpeza e lixamento para que 
o corra a pintura, nas regiões que apresentam muitas infiltrações será necessário utilizar 
uma pintura hidrofungate, ou seja, pintura que proteja contra fungos entre outros seres 
degradadores. A pintura da área interna será realizada com tinta acrílica e ocorrera 
emassamento quando necessário. Também vai ser realizado a pintura das portas para 
proteger melhor contra a deterioração dos derivada de chuvas.  

3.7. Instalação Elétrica 

A instalação elétrica do local precisa de manutenção, ou seja, trocas das 
fiações, todas as lâmpadas queimadas por lâmpadas novas. Organizar novamente o 
quadro de distribuição com novos disjuntores. Também será necessário troca as lâmpadas 
calha por lâmpadas mais plafon, pois são mais econômicas e manutenção mais barata. 

3.8. Limpeza 

A limpeza ocorrera antes para realização da pintura em paredes e depois que a 
obra for concluída. 

4. JUSTIFICATIVA DO PLEITO 

A Escola Municipal de Ensino Infantil Julino de Sousa Porto, localizada na 
Avenida Francisco Gabriel Ladeira Ferreira, S/N, no distrito Taboca na zona rural do 
município de São Félix do Xingu no estado do Pará, não apresenta muita deterioração por 
agentes externo como chuva, vendo, sol entre outras coisas. Foi constatado que esses 
modelos de escola não possui uma impermeabilização decente e duradoura, sendo assim 
necessário corrigir para uma melhor qualidade de ensino para os alunos e de trabalho para 
os funcionários que frequentam o local. Contudo a escola não precisa de nenhum reparo 
estrutural, não foi constatado nenhuma rachadura ou defeito na estrutura de sustentação 
da escola. 

 

 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU 

SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
  

Av. Coronel Tancredo Martins Jorge, s/n – Centro -  São Félix do Xingu – PA 

CEP: 68.380-000 

5. SERVIÇOS FINAIS/TERMO DE GARANTIA 

Após o encerramento de todos os serviços da obra, deverá ser feita a inspeção 
final com a participação conjunta da Contratada e da Fiscalização, produzindo-se o 
Relatório de Inspeção Final, no qual serão apontados todos os eventuais acertos ou 
complementos de serviços constantes no contrato. 

Por ocasião do recebimento provisório da obra deverão ser entregues à 
fiscalização, devidamente documentadas através de carta, todos os documentos que se 
fazem necessários para o perfeito entendimento dos serviços executados, tais como diário 
da obra, respectivos Manuais de Instrução (caso haja) e termos de garantia de todos os 
equipamentos constantes no contrato, tais como: equipamentos contra incêndio, louças e 
metais sanitários etc. A fiscalização deverá entregar tal documentação à Coordenação da 
Unidade, após a ocupação da obra. 

 

 

São Félix do Xingu – PA, 09 de fevereiro de 2022 

 

_______________________________________________ 

Helson Fontes Ribeiro 
Engenheiro Civil 

Crea/PA: 1523423458-2 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: Reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil Luiz Ferreira Santana. 

Local: Avenida Antônio Marques Ribeiro, S/N, Bairro Centro, Zona Urbana do 
município de São Félix do Xingu/PA. 

Área Total Construída: 651,00 m² 

Proprietário: Secretaria Executiva Municipal de Educação (SEMED) do 
município de São Félix do Xingu no Estado do Pará. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
Neste memorial descritivo tem como objetivo descreve as características 

básicas e as principais particularidades da REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 
ENSINO INFANTIL LUIZ FERREIRA SANTANA, Avenida Antônio Marques Ribeiro, 
S/N, no bairro Centro na zona urbana do município de São Félix do Xingu no estado do 
Pará. Está obra será realizada com recurso próprio da secretaria de educação. A escola 
possui uma área construída de 651,00 m², vide planta de implantação geral, em anexo ao 
Projeto Básico de Engenharia. 

 
2. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo de construção civil tem como finalidade 
apresentar as instruções técnicas que deverão ser consideradas na execução da referida 
obra, bem como definir os materiais a serem empregados na obra, assim como também 
orientar sobre o correto uso dos mesmos. Esta obra constitui na REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL LUIZ FERREIRA SANTANA. 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem 
ainda a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 
envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e 
define integralmente o projeto básico e suas particularidades. 

Em caso de divergência entre estas especificações e o Projeto Gráfico, deverá 
se consultar o Responsável Técnico. Nenhuma modificação poderá ser feita no Projeto 
ou durante a execução deste, sem o consentimento escrito e assinado do Responsável 
Técnico. 

3. DESCRIÇÃO DA OBRA 

A obra consiste na REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 
INFANTIL LUIZ FERREIRA SANTANA, com a área construía de 651,00 m². A obra 
será realizada para resolver os problemas de infiltração, deterioração entre outros 
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problemas que o local tem, para que os funcionários e alunos tenham um ambiente seguro 
e saudável. A área da construção fica Avenida Antônio Marques Ribeiro, S/N, no bairro 
Centro na zona urbana do município de São Félix do Xingu no estado do Pará. 

Para um completo conhecimento dos serviços a serem executado, será 
necessário que o participante da licitação faça uma vistoria In Loco, para verificar as 
possíveis dificuldade que poderão surgir no decorrer da obra; Os materiais e serviços a 
serem utilizados na obra serão de primeira qualidade, em obediência aos princípios de 
boa técnica devendo ainda satisfazer as Normas Brasileiras, às Especificações, 
Orçamento, Fiscalização e Projetos específicos. 

A fiscalização não aceitará serviços, para cuja execução não tenham sido 
observados os preceitos acima estabelecidos e fará demolir, por conta e riscos da 
empreiteira, em todo ou em parte os referidos serviços mal executados. 

3.1. Demolição 
 

Será necessário realizadas algumas demolições para resolver alguns problemas 
que a construção apresenta. O piso do sala 05, sala 04, sala de apoio, o beiral próximo a 
caixa d’agua, refeitório e cozinha vai ter o piso destruído pois há um problema de mal 
aterramento em que será necessário retirar o piso, reaterro e fazer um piso novo. Também 
há o problema de goteira nas sala, onde é necessário realizar uma vistoria minuciosa no 
telhado para que não tenha mais infiltração. Há também a necessidade de troca a 
instalação elétrica da escola, pois ela foi elaborada há muito tempo atrás. 
 

3.2. Movimentação de Terra 

Devido a má compactação do solo nas salas 04 e 05, o piso está cedendo, ou 
seja, será necessário demolir como explicado anteriormente e um novo aterramento e uma 
nova compactação para que esse problema seja solucionado. Também será necessário 
aterramento na região da secretária pois ocorrera uma ampliação da sala para melhor 
atendimento, tanto dos pais como dos alunos. 

3.3. Superestrutura 

Para a ampliação da secretaria, será de fundamental importância fazer novos 
pilares no encontro da parede nova, onde é necessário que nesses lugares tenham uma 
fundação. Assim como vigas para travamento da estrutura. 

3.4. Alvenaria de Fechamento 

Será realizado o fechamento da estrutura com tijolo de 6 furos com nas paredes 
da ampliação da secretaria, mas também será necessário fazer uma proteção para 
lavanderia com telha e uma paredes de proteção com está no projeto básico. 
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3.5. Esquadrias 

Será necessário realizar a troca das janelas na cozinha que será reformada, 
contudo será extremamente necessário a troca de portas ou janelas danificadas. Assim 
como os vidros que tiverem danificados também deveram ser trocados. 

3.6. Cobertura 

Será necessário cobrir a parte nova da ampliação, seguindo o telhada já 
existente. 

 
3.7. Revestimento das Paredes 

É extremamente importante realizar a retirada e recolocação de cerâmicas nas 
paredes da cozinha e áreas molhadas. Contudo para as paredes internas que não necessite 
de cerâmica será apenas chapisco e rebocado. 

3.8. Piso  

Depois que realizar a troca do encanamento caso ocorra, será necessário 
realizar fazer um contrapiso para que não ocorra mais o mesmo problema e 
posteriormente ser colocado cerâmica nas regiões que já estiverem, caso algum piso 
preexistente seja no piso grosso, isso devera ser mantido.  

3.9. Pintura  

A pintura será realizada de forma em que os problemas de infiltração sejam 
completamente resolvidos onde inicialmente ocorrera uma limpeza e lixamento para que 
o corra a pintura, nas regiões que apresentam muitas infiltrações será necessário utilizar 
uma pintura hidrofungate, ou seja, pintura que proteja contra fungos entre outros seres 
degradadores. A pintura da área interna será realizada com tinta acrílica e ocorrera 
emassamento quando necessário. Também vai ser realizado a pintura das portas para 
proteger melhor contra a deterioração dos derivada de chuvas.  

3.10. Instalação Hidrossanitário  

Devido a alguns problemas de refluxo de resíduos de esgoto, será necessário 
troca o encanamento dessas regiões (Cozinha, lactário, higienização, banheiro feminino, 
banheiro masculino), também será necessário descobrir o problema de vazamento no 
banheiro masculino da escola. 

3.11. Instalação Elétrica 

A instalação elétrica do local precisa de manutenção, ou seja, trocas das 
fiações, todas as lâmpadas queimadas por lâmpadas novas. Organizar novamente o 
quadro de distribuição com novos disjuntores. Também será necessário troca as lâmpadas 
calha por lâmpadas mais plafon, pois são mais econômicas e manutenção mais barata. 
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3.12. Limpeza 

A limpeza ocorrera antes para realização da pintura em paredes e depois que a 
obra for concluída. 

4. JUSTIFICATIVA DO PLEITO 

A Escola Municipal de Ensino Infantil Luiz Ferreira Santana localizada na 
Avenida Antônio Marques Ribeiro, S/N, no bairro Centro na zona urbana do município 
de São Félix do Xingu no estado do Pará, não apresenta muita deterioração por agentes 
externo como chuva, vendo, sol entre outras coisas. Foi constatado que esses modelos de 
escola não possui uma impermeabilização decente e duradoura, sendo assim necessário 
corrigir para uma melhor qualidade de ensino para os alunos e de trabalho para os 
funcionários que frequentam o local. Contudo a escola não precisa de nenhum reparo 
estrutural, não foi constatado nenhuma rachadura ou defeito na estrutura de sustentação 
da escola. 

5. SERVIÇOS FINAIS/TERMO DE GARANTIA 

Após o encerramento de todos os serviços da obra, deverá ser feita a inspeção 
final com a participação conjunta da Contratada e da Fiscalização, produzindo-se o 
Relatório de Inspeção Final, no qual serão apontados todos os eventuais acertos ou 
complementos de serviços constantes no contrato. 

Por ocasião do recebimento provisório da obra deverão ser entregues à 
fiscalização, devidamente documentadas através de carta, todos os documentos que se 
fazem necessários para o perfeito entendimento dos serviços executados, tais como diário 
da obra, respectivos Manuais de Instrução (caso haja) e termos de garantia de todos os 
equipamentos constantes no contrato, tais como: equipamentos contra incêndio, louças e 
metais sanitários etc. A fiscalização deverá entregar tal documentação à Coordenação da 
Unidade, após a ocupação da obra. 

 

 

São Félix do Xingu – PA, 09 de fevereiro de 2022 

 

_______________________________________________ 

Helson Fontes Ribeiro 
Engenheiro Civil 

Crea/PA: 1523423458-2 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: Reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil Maria Creusa de Jesus 
Santana. 

Local: Rua JK, S/N, Distrito Lindoeste, Zona Rural do município de São Félix do 
Xingu/PA. 

Área Total Construída: 564,50 m² 

Proprietário: Secretaria Executiva Municipal de Educação (SEMED) do 
município de São Félix do Xingu no Estado do Pará. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
Neste memorial descritivo tem como objetivo descreve as características 

básicas e as principais particularidades da REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 
ENSINO INFANTIL MARIA CREUSA DE JESUS SANTANA, localizada na Rua JK, 
S/N, no distrito Lindoeste na zona rural do município de São Félix do Xingu no estado 
do Pará. Está obra será realizada com recurso próprio da secretaria de educação. A escola 
possui uma área construída de 564,50 m², vide planta de implantação geral, em anexo ao 
Projeto Básico de Engenharia. 

 
2. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo de construção civil tem como finalidade 
apresentar as instruções técnicas que deverão ser consideradas na execução da referida 
obra, bem como definir os materiais a serem empregados na obra, assim como também 
orientar sobre o correto uso dos mesmos. Esta obra constitui na REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL MARIA CREUSA DE JESUS SANTANA. 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem 
ainda a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 
envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e 
define integralmente o projeto básico e suas particularidades. 

Em caso de divergência entre estas especificações e o Projeto Gráfico, deverá 
se consultar o Responsável Técnico. Nenhuma modificação poderá ser feita no Projeto 
ou durante a execução deste, sem o consentimento escrito e assinado do Responsável 
Técnico. 

3. DESCRIÇÃO DA OBRA 

A obra consiste na REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 
INFANTIL MARIA CREUSA DE JESUS SANTANA, com a área construía de 564,50 
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m². A obra será realizada para resolver os problemas de infiltração, deterioração entre 
outros problemas que o local tem, para que os funcionários e alunos tenham um ambiente 
seguro e saudável. A área da construção fica localizada Rua JK, S/N, Distrito Lindoeste, 
Zona Rural no município de São Félix do Xingu no estado do Pará. 

Para um completo conhecimento dos serviços a serem executado, será 
necessário que o participante da licitação faça uma vistoria In Loco, para verificar as 
possíveis dificuldade que poderão surgir no decorrer da obra; Os materiais e serviços a 
serem utilizados na obra serão de primeira qualidade, em obediência aos princípios de 
boa técnica devendo ainda satisfazer as Normas Brasileiras, às Especificações, 
Orçamento, Fiscalização e Projetos específicos. 

A fiscalização não aceitará serviços, para cuja execução não tenham sido 
observados os preceitos acima estabelecidos e fará demolir, por conta e riscos da 
empreiteira, em todo ou em parte os referidos serviços mal executados. 

3.1. Demolição 
 

Será necessário realizadas algumas demolições para resolver alguns problemas 
que a construção apresenta. Todas as portas estão completamente deterioradas sendo 
assim necessário realizar a troca das mesmas. A instalação elétrica do local apresenta 
muitos defeitos e devido a este fator será necessária realizar uma retirada de cabos e 
luminárias. 
 

3.2. Impermeabilização 
 
Inicialmente há necessidade de fazer uma limpeza na laje, depois para que o 

fluxo de água diminua é necessário fazer calhas de metálicas cobrindo toda a parte 
descoberta da laje para solucionar o problema de infiltração que existe com sua queda 
mínima de 0,5% para as saídas de PVC já existentes. Também será necessário resolver os 
problemas de infiltração na torre da caixa d’agua. 

 
3.3. Revestimento das Paredes 

É extremamente importante realizar a retirada e recolocação de cerâmicas tanto 
5 cm x 5 cm nas áreas externa que estejam danificas ou soltas como as de 20 cm x 20 cm 
nas partes internas. Ou para regiões que foram danificadas durante a demolição ou que 
esteja parcialmente ou totalmente soltas devido a deterioração do fator tempo. 

3.4. Esquadrias  

Será necessário realizar a troca de todas as porta ou janelas que estejam 
totalmente ou parcialmente danificadas, por portas maciças e as janelas por similares a já 
existentes. Caso todas as portas estejam danificadas ou sejam de material de fácil 
degradação será necessário realizar a troca. Já as janelas que estiverem no local e estejam 
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pouco deterioradas apenas faltando o vidro ou ele esteja trincado, será necessário realizar 
a troca da mesma. 

3.5. Piso  

Depois que realizar a troca do encanamento caso ocorra, será necessário 
realizar fazer um contrapiso para proteção do encanamento e como piso superficial será 
feito do mesmo material preexistente, ou seja, será um piso de alta resistência 
(corundum). 

3.6. Pintura  

A pintura será realizada de forma em que os problemas de infiltração sejam 
completamente resolvidos onde inicialmente ocorrera uma limpeza e lixamento para que 
o corra a pintura, nas regiões que apresentam muitas infiltrações será necessário utilizar 
uma pintura hidrofungate, ou seja, pintura que proteja contra fungos entre outros seres 
degradadores. A pintura da área interna será realizada com tinta acrílica e ocorrera 
emassamento quando necessário. Também vai ser realizado a pintura das portas para 
proteger melhor contra a deterioração dos derivada de chuvas.  

3.7. Instalação Elétrica 

A instalação elétrica do local precisa de manutenção, ou seja, trocas das 
fiações, todas as lâmpadas queimadas por lâmpadas novas. Organizar novamente o 
quadro de distribuição com novos disjuntores. Também será necessário troca as lâmpadas 
calha por lâmpadas mais plafon, pois são mais econômicas e manutenção mais barata. 

3.8. Limpeza 

A limpeza ocorrera antes para realização da pintura em paredes e depois que a 
obra for concluída. 

4. JUSTIFICATIVA DO PLEITO 

A Escola Municipal de Ensino Infantil Eleandro dos Santo Nogueira, 
localizada na JK, S/N, Distrito Lindoeste, Zona Rural do município de São Félix do Xingu 
no Estado o Pará, não apresenta muita deterioração por agentes externo como chuva, 
vendo, sol entre outras coisas. Foi constatado que esses modelos de escola não possui 
uma impermeabilização decente e duradoura, sendo assim necessário corrigir para uma 
melhor qualidade de ensino para os alunos e de trabalho para os funcionários que 
frequentam o local. Contudo a escola não precisa de nenhum reparo estrutural, não foi 
constatado nenhuma rachadura ou defeito na estrutura de sustentação da escola. 

5. SERVIÇOS FINAIS/TERMO DE GARANTIA 

Após o encerramento de todos os serviços da obra, deverá ser feita a inspeção 
final com a participação conjunta da Contratada e da Fiscalização, produzindo-se o 
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Relatório de Inspeção Final, no qual serão apontados todos os eventuais acertos ou 
complementos de serviços constantes no contrato. 

Por ocasião do recebimento provisório da obra deverão ser entregues à 
fiscalização, devidamente documentadas através de carta, todos os documentos que se 
fazem necessários para o perfeito entendimento dos serviços executados, tais como diário 
da obra, respectivos Manuais de Instrução (caso haja) e termos de garantia de todos os 
equipamentos constantes no contrato, tais como: equipamentos contra incêndio, louças e 
metais sanitários etc. A fiscalização deverá entregar tal documentação à Coordenação da 
Unidade, após a ocupação da obra. 

 

 

São Félix do Xingu – PA, 09 de fevereiro de 2022 

 

_______________________________________________ 

Helson Fontes Ribeiro 
Engenheiro Civil 

Crea/PA: 1523423458-2 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: Reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil Raimundo Pinto de 
Mesquita. 

Local: Avenida Ireno Leda, S/N, Bairro Alecrim, Zona Urbana do município de 
São Félix do Xingu/PA. 

Área Total Construída: 564,50 m² 

Proprietário: Secretaria Executiva Municipal de Educação (SEMED) do 
município de São Félix do Xingu no Estado do Pará. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
Neste memorial descritivo tem como objetivo descreve as características 

básicas e as principais particularidades da REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 
ENSINO INFANTIL RAIMUNDO PINTO DE MESQUITA, localizada na Avenida 
Ireno Leda, S/N, no bairro Alecrim na zona Urbana do município de São Félix do Xingu 
no estado do Pará. Está obra será realizada com recurso próprio da secretaria de educação. 
A escola possui uma área construída de 564,50 m², vide planta de implantação geral, em 
anexo ao Projeto Básico de Engenharia. 

 
2. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo de construção civil tem como finalidade 
apresentar as instruções técnicas que deverão ser consideradas na execução da referida 
obra, bem como definir os materiais a serem empregados na obra, assim como também 
orientar sobre o correto uso dos mesmos. Esta obra constitui na REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL RAIMUNDO PINTO DE MESQUITA. 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem 
ainda a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 
envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e 
define integralmente o projeto básico e suas particularidades. 

Em caso de divergência entre estas especificações e o Projeto Gráfico, deverá 
se consultar o Responsável Técnico. Nenhuma modificação poderá ser feita no Projeto 
ou durante a execução deste, sem o consentimento escrito e assinado do Responsável 
Técnico. 

3. DESCRIÇÃO DA OBRA 

A obra consiste na REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 
INFANTIL RAIMUNDO PINTO DE MESQUITA, com a área construía de 564,50 m². 
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A obra será realizada para resolver os problemas de infiltração, deterioração entre outros 
problemas que o local tem, para que os funcionários e alunos tenham um ambiente seguro 
e saudável. A área da construção fica localizada Avenida Ireno Leda, S/N, Bairro Alecrim 
zona urbana no município de São Félix do Xingu no estado do Pará. 

Para um completo conhecimento dos serviços a serem executado, será 
necessário que o participante da licitação faça uma vistoria In Loco, para verificar as 
possíveis dificuldade que poderão surgir no decorrer da obra; Os materiais e serviços a 
serem utilizados na obra serão de primeira qualidade, em obediência aos princípios de 
boa técnica devendo ainda satisfazer as Normas Brasileiras, às Especificações, 
Orçamento, Fiscalização e Projetos específicos. 

A fiscalização não aceitará serviços, para cuja execução não tenham sido 
observados os preceitos acima estabelecidos e fará demolir, por conta e riscos da 
empreiteira, em todo ou em parte os referidos serviços mal executados. 

3.1. Demolição 
 

Será necessário realizadas algumas demolições para resolver alguns problemas 
que a construção apresenta. Foi visto que há um possível problema na instalação 
hidráulica e instalação de esgoto nos banheiros feminino e masculino utilizado pelos 
alunos, onde será necessário também demolir os pisos para a solução do problema. Será 
realizado também algumas mudanças na instalação elétrica, com isso a troca de luminária 
e cabos. Há também a retira de janelas e portas muito degradadas. 
 

3.2. Impermeabilização 
 
Inicialmente há necessidade de fazer uma limpeza na laje, depois para que o 

fluxo de água diminua é necessário fazer calhas de metálicas cobrindo toda a parte 
descoberta da laje para solucionar o problema de infiltração que existe com sua queda 
mínima de 0,5% para as saídas de PVC já existentes. Também será necessário resolver os 
problemas de infiltração na torre da caixa d’agua. 

 
3.3. Revestimento das Paredes 

É extremamente importante realizar a retirada e recolocação de cerâmicas tanto 
5 cm x 5 cm nas áreas externa que estejam danificas ou soltas como as de 20 cm x 20 cm 
nas partes internas. Ou para regiões que foram danificadas durante a demolição ou que 
esteja parcialmente ou totalmente soltas devido a deterioração do fator tempo. 

3.4. Esquadrias  

Será necessário realizar a troca de todas as porta ou janelas que estejam 
totalmente ou parcialmente danificadas, por portas maciças e as janelas por similares a já 
existentes. Caso todas as portas estejam danificadas ou sejam de material de fácil 
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degradação será necessário realizar a troca. Já as janelas que estiverem no local e estejam 
pouco deterioradas apenas faltando o vidro ou ele esteja trincado, será necessário realizar 
a troca da mesma. 

3.5. Piso  

Depois que realizar a troca do encanamento caso ocorra, será necessário 
realizar fazer um contrapiso para proteção do encanamento e como piso superficial será 
feito do mesmo material preexistente, ou seja, será um piso de alta resistência 
(corundum). 

3.6. Pintura  

A pintura será realizada de forma em que os problemas de infiltração sejam 
completamente resolvidos onde inicialmente ocorrera uma limpeza e lixamento para que 
o corra a pintura, nas regiões que apresentam muitas infiltrações será necessário utilizar 
uma pintura hidrofungate, ou seja, pintura que proteja contra fungos entre outros seres 
degradadores. A pintura da área interna será realizada com tinta acrílica e ocorrera 
emassamento quando necessário. Também vai ser realizado a pintura das portas para 
proteger melhor contra a deterioração dos derivada de chuvas.  

3.7. Instalação Hidrossanitário  

Devido a alguns problemas de refluxo de resíduos de esgoto, será necessário 
troca o encanamento dessas regiões (banheiros masculino e feminino para alunos) 
também será necessário descobrir o problema de vazamento no banheiro masculino da 
escola. 

3.8. Instalação Elétrica 

A instalação elétrica do local precisa de manutenção, ou seja, trocas das 
fiações, todas as lâmpadas queimadas por lâmpadas novas. Organizar novamente o 
quadro de distribuição com novos disjuntores. Também será necessário troca as lâmpadas 
calha por lâmpadas mais plafon, pois são mais econômicas e manutenção mais barata. 

3.9. Limpeza 

A limpeza ocorrera antes para realização da pintura em paredes e depois que a 
obra for concluída. 

4. JUSTIFICATIVA DO PLEITO 

A Escola Municipal de Ensino Infantil Raimundo Pinto de Mesquita, localizada 
na Avenida Ireno Leda, S/N, Bairro Alecrim, zona urbana do município de São Félix do 
Xingu no Estado o Pará, não apresenta muita deterioração por agentes externo como 
chuva, vendo, sol entre outras coisas. Foi constatado que esses modelos de escola não 
possui uma impermeabilização decente e duradoura, sendo assim necessário corrigir para 
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uma melhor qualidade de ensino para os alunos e de trabalho para os funcionários que 
frequentam o local. Contudo a escola não precisa de nenhum reparo estrutural, não foi 
constatado nenhuma rachadura ou defeito na estrutura de sustentação da escola. 

5. SERVIÇOS FINAIS/TERMO DE GARANTIA 

Após o encerramento de todos os serviços da obra, deverá ser feita a inspeção 
final com a participação conjunta da Contratada e da Fiscalização, produzindo-se o 
Relatório de Inspeção Final, no qual serão apontados todos os eventuais acertos ou 
complementos de serviços constantes no contrato. 

Por ocasião do recebimento provisório da obra deverão ser entregues à 
fiscalização, devidamente documentadas através de carta, todos os documentos que se 
fazem necessários para o perfeito entendimento dos serviços executados, tais como diário 
da obra, respectivos Manuais de Instrução (caso haja) e termos de garantia de todos os 
equipamentos constantes no contrato, tais como: equipamentos contra incêndio, louças e 
metais sanitários etc. A fiscalização deverá entregar tal documentação à Coordenação da 
Unidade, após a ocupação da obra. 

 

 

São Félix do Xingu – PA, 09 de fevereiro de 2022 

 

_______________________________________________ 

Helson Fontes Ribeiro 
Engenheiro Civil 

Crea/PA: 1523423458-2 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: Reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil Wilson da Silva Nunes. 

Local: Avenida Abdel Carim de Assad, S/N, Bairro Novo Planalto, Zona Urbana 
do município de São Félix do Xingu/PA. 

Área Total Construída: 564,50 m² 

Proprietário: Secretaria Executiva Municipal de Educação (SEMED) do 
município de São Félix do Xingu no Estado do Pará. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
Neste memorial descritivo tem como objetivo descreve as características 

básicas e as principais particularidades da REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 
ENSINO INFANTIL WILSON DA SILVA NUNES, localizada na Avenida Abdel Carim 
de Assad, S/N, no bairro Novo Planalto na zona Urbana do município de São Félix do 
Xingu no estado do Pará. Está obra será realizada com recurso próprio da secretaria de 
educação. A escola possui uma área construída de 564,50 m², vide planta de implantação 
geral, em anexo ao Projeto Básico de Engenharia. 

 
2. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo de construção civil tem como finalidade 
apresentar as instruções técnicas que deverão ser consideradas na execução da referida 
obra, bem como definir os materiais a serem empregados na obra, assim como também 
orientar sobre o correto uso dos mesmos. Esta obra constitui na REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL WILSON DA SILVA NUNES. 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem 
ainda a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 
envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e 
define integralmente o projeto básico e suas particularidades. 

Em caso de divergência entre estas especificações e o Projeto Gráfico, deverá 
se consultar o Responsável Técnico. Nenhuma modificação poderá ser feita no Projeto 
ou durante a execução deste, sem o consentimento escrito e assinado do Responsável 
Técnico. 

3. DESCRIÇÃO DA OBRA 

A obra consiste na REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 
INFANTIL WILSON DA SILVA NUNES, com a área construía de 564,50 m². A obra 
será realizada para resolver os problemas de infiltração, deterioração entre outros 
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problemas que o local tem, para que os funcionários e alunos tenham um ambiente seguro 
e saudável. A área da construção fica localizada , localizada na Avenida Abdel Carim de 
Assad, S/N, no bairro Novo Planalto na zona Urbana no município de São Félix do Xingu 
no estado do Pará. 

Para um completo conhecimento dos serviços a serem executado, será 
necessário que o participante da licitação faça uma vistoria In Loco, para verificar as 
possíveis dificuldade que poderão surgir no decorrer da obra; Os materiais e serviços a 
serem utilizados na obra serão de primeira qualidade, em obediência aos princípios de 
boa técnica devendo ainda satisfazer as Normas Brasileiras, às Especificações, 
Orçamento, Fiscalização e Projetos específicos. 

A fiscalização não aceitará serviços, para cuja execução não tenham sido 
observados os preceitos acima estabelecidos e fará demolir, por conta e riscos da 
empreiteira, em todo ou em parte os referidos serviços mal executados. 

3.1. Demolição 
 

Será necessário realizadas algumas demolições para resolver alguns problemas 
que a construção apresenta. O piso do lactário, higienização, deposito de alimentos e 
cozinha vai ter o piso destruído pois há um problema nos canos de esgoto predial e esses 
canos têm um caminho embaixo do piso destas regiões. Também foi visto que há um 
possível problema na instalação hidráulica e instalação de esgoto nos banheiros feminino 
e masculino, utilizado pelos alunos onde será necessário também demolir os pisos para a 
solução do problema. 
 

3.2. Impermeabilização 
 
Inicialmente há necessidade de fazer uma limpeza na laje, depois para que o 

fluxo de água diminua é necessário fazer calhas de metálicas cobrindo toda a parte 
descoberta da laje para solucionar o problema de infiltração que existe com sua queda 
mínima de 0,5% para as saídas de PVC já existentes. Também será necessário resolver os 
problemas de infiltração na torre da caixa d’agua. 

 
3.3. Revestimento das Paredes 

É extremamente importante realizar a retirada e recolocação de cerâmicas tanto 
5 cm x 5 cm nas áreas externa que estejam danificas ou soltas como as de 20 cm x 20 cm 
nas partes internas. Ou para regiões que foram danificadas durante a demolição ou que 
esteja parcialmente ou totalmente soltas devido a deterioração do fator tempo. 

3.4. Esquadrias  

Será necessário realizar a troca de todas as porta ou janelas que estejam 
totalmente ou parcialmente danificadas, por portas maciças e as janelas por similares a já 
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existentes. Caso todas as portas estejam danificadas ou sejam de material de fácil 
degradação será necessário realizar a troca. Já as janelas que estiverem no local e estejam 
pouco deterioradas apenas faltando o vidro ou ele esteja trincado, será necessário realizar 
a troca da mesma. 

3.5. Piso  

Depois que realizar a troca do encanamento caso ocorra, será necessário 
realizar fazer um contrapiso para proteção do encanamento e como piso superficial será 
feito do mesmo material preexistente, ou seja, será um piso de alta resistência 
(corundum). 

3.6. Pintura  

A pintura será realizada de forma em que os problemas de infiltração sejam 
completamente resolvidos onde inicialmente ocorrera uma limpeza e lixamento para que 
o corra a pintura, nas regiões que apresentam muitas infiltrações será necessário utilizar 
uma pintura hidrofungate, ou seja, pintura que proteja contra fungos entre outros seres 
degradadores. A pintura da área interna será realizada com tinta acrílica e ocorrera 
emassamento quando necessário. Também vai ser realizado a pintura das portas para 
proteger melhor contra a deterioração dos derivada de chuvas.  

3.7. Instalação Hidrossanitário  

Devido a alguns problemas de refluxo de resíduos de esgoto, será necessário 
troca o encanamento dessas regiões (Cozinha, lactário, higienização, banheiro feminino, 
banheiro masculino), também será necessário descobrir o problema de vazamento no 
banheiro masculino da escola. 

3.8. Instalação Elétrica 

A instalação elétrica do local precisa de manutenção, ou seja, trocas das 
fiações, todas as lâmpadas queimadas por lâmpadas novas. Organizar novamente o 
quadro de distribuição com novos disjuntores. Também será necessário troca as lâmpadas 
calha por lâmpadas mais plafon, pois são mais econômicas e manutenção mais barata. 

3.9. Limpeza 

A limpeza ocorrera antes para realização da pintura em paredes e depois que a 
obra for concluída. 

4. JUSTIFICATIVA DO PLEITO 

A Escola Municipal de Ensino Infantil Eleandro dos Santo Nogueira, 
localizada na , localizada na Avenida Abdel Carim de Assad, S/N, no bairro Novo 
Planalto na zona Urbana do município de São Félix do Xingu no Estado o Pará, não 
apresenta muita deterioração por agentes externo como chuva, vendo, sol entre outras 
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coisas. Foi constatado que esses modelos de escola não possui uma impermeabilização 
decente e duradoura, sendo assim necessário corrigir para uma melhor qualidade de 
ensino para os alunos e de trabalho para os funcionários que frequentam o local. Contudo 
a escola não precisa de nenhum reparo estrutural, não foi constatado nenhuma rachadura 
ou defeito na estrutura de sustentação da escola. 

5. SERVIÇOS FINAIS/TERMO DE GARANTIA 

Após o encerramento de todos os serviços da obra, deverá ser feita a inspeção 
final com a participação conjunta da Contratada e da Fiscalização, produzindo-se o 
Relatório de Inspeção Final, no qual serão apontados todos os eventuais acertos ou 
complementos de serviços constantes no contrato. 

Por ocasião do recebimento provisório da obra deverão ser entregues à 
fiscalização, devidamente documentadas através de carta, todos os documentos que se 
fazem necessários para o perfeito entendimento dos serviços executados, tais como diário 
da obra, respectivos Manuais de Instrução (caso haja) e termos de garantia de todos os 
equipamentos constantes no contrato, tais como: equipamentos contra incêndio, louças e 
metais sanitários etc. A fiscalização deverá entregar tal documentação à Coordenação da 
Unidade, após a ocupação da obra. 

 

 

São Félix do Xingu – PA, 09 de fevereiro de 2022 

 

_______________________________________________ 

Helson Fontes Ribeiro 
Engenheiro Civil 

Crea/PA: 1523423458-2 


