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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1. DEMOLIÇÕES

Todos os rebocos que apresentarem infiltração serão demolidos e refeitos com
areia lavada e cimento CPII.

Todo o revestimento do piso em cerâmica demolido será refeito, com cerâmica PEI
II 45x45cm deverá ser retirado.

O revestimento cerâmico das paredes que apresentarem infiltração serão
retirados e recolocado um novo.

As portas que apresentarem defeitos deverão ser retiradas de maneira
cuidadosa para possibilitar posteriormente sua reutilização e que não puderem ser
aproveitadas serão colocadas nova.

A tubulação de esgoto e hidráulico deverá ser isolada e havendo a necessidade
de sua retirada o serviço deverá ser feito.

O piso de concreto deverá ser demolido nos locais necessários à execução da
nova rede de esgoto.

Todo o material proveniente da demolição deverá ser retirado do local.

2-ALVENARIA

Nos locais indicados no projeto deverá ser executada parede em alvenaria de
tijolos cerâmicos 8 furos.

Os tijolos deverão ser assentados com a utilização de argamassa de cimento,
cal e areia.

A parede deverá ser executada no prumo e perfeitamente alinhada.

3. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

As instalações hidro-sanitárias deverão ser totalmente refeitas caso apresente
problema, sendo proibida a utilização da existente na sua totalidade ou em parte.

Para a execução deverá ser utilizado tubos de PVC de qualidade comprovada,
sendo utilizadas todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento da rede.
É expressamente proibido “esquentar” a tubulação para promover mudanças de
direções ou encaixes.

Os registros de gaveta e de pressão deverão ser metálicos.
Bacias sanitárias em louça branca.
Sifão corrugado em pvc branco e mangotes em pvc branco.
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4. PAVIMENTAÇÃO

Deverá ser executado piso de concreto desempenado nos locais onde o mesmo
foi demolido e onde for cerâmica repor com cerâmica.

Para regularização do piso deverá ser executado contrapiso com argamassa de
cimento e areia, com os caimentos para as caixas sifonadas.

Sobre o contrapiso desempenado deverá ser assentado piso cerâmico de cor
clara dimensões 45x45cm, de qualidade, perfeitamente rejuntado.

O piso de concreto deverá ter espessura mínima de 6,0cm, com desníveis em
direção da coleta das águas de lavação.

5. REVESTIMENTO

As paredes internas de alvenaria deverão receber revestimento de chapisco e
emboço desempenado na área a receber revestimento cerâmico e reboco na área a
receber pintura.

Sobre o emboço desempenado deverá ser assentado revestimento cerâmico de
cor branca, com rejunte cor cinza claro.

Deverá também ser executado arrugamento de madeira de ipê ou similar de
qualidade, com ripas aplainadas na face inferior para fixação do forro de PVC. Sob o
tarugamento deverá ser fixado forro de PVC 10mm de cor branca com os acabamentos
de roda forro na junção da parede. O forro deverá ser assentado com as peças no
sentido da menor dimensão do ambiente.
6. ESQUADRIAS

As portas deverão ser de madeira maciça, inclusive os marcos e guarnições.
As dobradiças das portas deverão ser obrigatoriamente cromadas de 3 1/2 “. A

fechadura deverá ser de cilindro e maçanetas cromadas de qualidade.
Os marcos das portas deverão receber no mínimo 4 parafusos para sua fixação

em ambos os lados.

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Toda a instalação elétrica que apresentar defeito deverá ser retirada e executada
novamente.

Para iluminação deverá ser utilizado lâmpadas Pé fluorescentes.
Nas paredes a fiação deverá passar por dentro de eletrodutos corrugados

antichamas com bitola ¾”.
Utilização de cabos elétricos seguindo a NBR.
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8. PINTURA

Para a pintura das paredes de alvenaria o reboco deverá ser lixado, aplicado
uma demão de selador acrílico e posteriormente tantas demãos de tinta acrílica na cor
branca forem necessárias para obter um perfeito acabamento.

As portas de madeira deverão receber fundo para madeira, massa óleo e
posteriormente demãos de tinta esmalte sintético na cor azul escura.

A janela de ferro deverá receber uma demão de fundo anticorrosivo e
posteriormente demãos de tinta esmalte sintético na cor escura.

Área externa com textura acrílica.
Esquadrias será usado esmalte sintérico.

9. FORRO

O forro a ser utilizado, será em pvc branco.
Todo o material retirado deverá ser removido da escola à cargo da empresa

contratada, o forro de PVC deverá ter espessura mínima de 10mm, de cor branca e
deverá ser fixado à estrutura de madeira (tarugamento). O forro deverá ser fixado com
suas peças sempre no menor sentido e deverão ser utilizadas todas as peças de
acabamento como roda-forro e emendas.

Nos pontos de iluminação deverão ser instalados plafons plásticos para
instalação de lâmpadas compactas fluorescentes 20W.

Riachão, 13 de Julho de 2020.
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