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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
 

 OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 LOCAL: RUA  CINCINATO BRAGA ESQUINA COM RUA CEARÁ  -QUADRA 96– 
 VILA TIBÉRIO- ITAJOBI- SP. 

            
     O presente memorial tem por objetivo o detalhamento do processo construtivo do serviço 

de Reforma do Prédio Centro Municipal de Educação (1ª Etapa), no Município de Itajobi-SP. 
 

 
1-COBERTURA E REPAROS COBERTURA 
      
A área Do Preparo dos Alimentos e Cozinha deverá ser coberta com o material reaproveitado  
retirado da área demolida ( a cargo da Prefeitura)  ,haverá reposições de telhas danificadas na parte 
interna do prédio- (sala de atividades etc), os mesmos deverão ser feito com telha 
galvanizada/galvalume 0,65mm com pintura na parte superior, e a área das marquises na entrada do 
prédio deverá ser feita com estrutura de aço sobre laje  pintada nova e coberta com telhas de aço 
galvanizado/galvalume 0,65mm pintada na face superior ( material novo ) o fornecimento de material 
e mão de obra fica  a cargo da empresa contratada. A pintura em toda telha existente e reformada 
dever ser executada pela empresa contratada. 

 

2- RAMPA DE ACESSIBILIDADE 
A rampa de acessibilidade deverá ser executada conforme projeto e deverá obedecer as normas da 

NBR 9050. 
 
3 – CONSTRUÇÃO DE  PAREDE DE ALVENARIA 
A parede da área do prédio deve ser construída á uma altura de aproximadamente 5 metros,  de 
tijolos de blocos cerâmicos  de 20 cm devidamente assentados  com argamassa  de cal e areia no 
traço 1:4 , nivelados alinhados e aprumados, a parte  da  fundação da parede ( viga baldrame ) já é 
existente e deverá ser executada toda a parte em relação á estrutura  com pilares e vigas de 
concreto armado  ,  e posteriormente revestida   chapisco e emboço desempenado . 
 
4- ESQUADRIAS 
As esquadrias ( portas e janelas) serão de vidro temperado incolor 8mm e vidro temperado incolor 
10mm com acabamento em alumínio,  haverá portas de ferro com barra antipânico e vidro  na 
entrada e lateral do prédio, haverá algumas portas de ferro, todas as esquadrias os componentes ( 
fechaduras, alumínio, vidro , etc ) estão inclusos na planilha orçamentária. 
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Deverão ser executados também os serviços de rodapé e soleiras das portas e janelas de granito 
conf . planilha. 

 

5-  PISO   INTERNO DO PRÉDIO 
Toda a área do prédio de aproximadamente 930,00m² deverá ser executada em concreto 
desempenado, e o piso será feito em concreto desempenado com máquina especializada em altura 
aproximada de 8 cm. 
 
6-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
Todas as instalações hidráulicas ( água e esgoto) devem ser executadas , em todos os sanitários e 
cozinha /preparo de alimentos , a parte de acabamento deverá ser executada em uma outra etapa. 
As instalações hidráulicas devem ser executadas em conformidade com as   com  as normas 
técnicas vigentes tendo em vista as exigências particulares da Prefeitura e Cia Concessionária. 
 
7- REVESTIMENTOS PAREDES 
Deverá ser executada todo o revestimento de paredes existentes tanto da parte externa como da 
parte interna do prédio  ( CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO) , excluso sanitários  que serão 
executados em uma outra etapa.  

 
8-ÁREA EXTERNA (OUTROS) 
Deverá ser feita a execução a calçada em volta do prédio. 
Na entrada do prédio deverá ser executada a cobertura em vigas de eucalipto tratado com cobertura 
em policarbonato . 
Os pilares da parte  externa (fachada) serão executados em concreto armado. 
As marquises do prédio deverão ser feitas em lajes pre´moldadas h=12cm e com uma platibanda em 
alvenaria  de altura =1m  chapiscada e rebocada E a cobertura em estrutura metálica coberta com 
telhas consideradas no item 1. 
 
                                                                      Itajobi, 05  de outubro de 2015. 
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