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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
 

OBJETO: TÉRMINO DO PRÉDIO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
LOCAL: RUACINCINATO BRAGA ESQUINA COM RUA CEARÁ  -QUADRA 96 – 
 VILA TIBÉRIO – ITAJOBI - SP 
 
 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
Deverá ser instalada placa de identificação da obra em chapa galvanizada conforme os padrões 
exigidos. 
Os empregados evolvidos na obra deverão estar trajados com equipamentos de segurança pessoal 
conforme as leis vigentes. 
 
COBERTURA – PLATIBANDAS LATERAIS FRENTE E FUNDOS 
 
Na lateral e fundos da cobertura do prédio deverão ser executadasplatibandas iguais as existentes 
em estrutura metálicas, fechadas com telha galvanizada/galvalume 0,50 a 0,65mm tipo trapézio com 
pintura em tinta esmalte automotiva na parte externa igual a existente, ou telhas pré pintadas em 
uma face com as devidas calhas e rufos em chapa galvanizadas nº. 26, corte 0,50 e 0,33 metros 
respectivamente e condutores de pvc de 100 mm incluso as conexões. 
 
PAREDE EXTERNA SALA DE ATIVIDADES (PORTAS ANTI PÂNICO) 
 
A parede externa da sala de atividades deverá ser feita a retirada de três janelas de vidro com 
reaproveitamento, para a colocação de três portas de vidro temperado 10 mm (3,50x2,10)x2 e 
2,50x2,10 m com acessórios, dotadas de barras anti pânicos iguais as existentes para cumprimento 
das exigências de combate e prevenção de incêndios. 
 
ENTRADA 
 
Na entrada do prédio deverão ser feitas canaletas e grelhas furadas de concreto l=20cm para a 
retirada de águas pluviais provenientes da cobertura e o revestimento dos pilares e tubo de PVC de 
10 mm com tijolos à vista de ½ vez.  
 
WC FEMININO  
Deverá ser feita a colocação de divisórias de ardósia polida e = 3 cm com 2,0 metros de altura 
chumbadas nas paredes iguais as existentes no wc masculino, dotadas de portas de ferro tipo 
veneziana de 0,60x1,80 m, colocação de tampo, frontão e anteparo de ardósia polida e=3cm com 
60cm de largura dotada de cuia de louça branca e torneira anti vandalismo e acionamento 
automático, bacias sanitárias convencional de louça branca, saboneteira, porta toalha e papeleiras 
de louça ou metal, as paredes receberão azulejos até o teto assentados com argamassa pré 
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fabricada e rejuntadas com rejunte também pré fabricado, o piso será cerâmico assentados com 
argamassa pré fabricada e rejuntado também com argamassa pré fabricada, sobre contra piso 
regularizado e impermeabilizado, o teto receberá selador e duas demãos de tinta látex, as 
esquadrias de ferro tinta esmalte sintética.   
Todas as instalações hidráulicas (água e esgoto) já foram executadas. 
 
DEPÓSITO  
Deverá ser feita a retirada pedras e emboco das paredes, portas de ferro, piso e contra piso. 
A porta será de ferro tipo veneziana de 0,80x2,10 m. 
O piso será cerâmico assentados com argamassa préfabricada e rejuntado também com argamassa 
préfabricada, sobre contra piso regularizado e impermeabilizadoo teto e paredes receberão selador e 
duas demãos de tinta látex, as esquadrias de ferro tinta esmalte sintética.    
 
WC MASCULINO  
Deverá ser feita a retirada das peças sanitárias, esquadrias metálicas, piso e contra piso. 
Deverá ser feita a limpeza e o polimento das divisórias e bancadas de ardósia existe, portas de ferro 
tipo veneziana de 0,60x1,80 m,  a bancada deverá ser dotada de cuia de louça branca e torneira anti 
vandalismo e acionamento automático, bacias sanitárias e mictório de parede convencional de louça 
branca, saboneteira, porta toalha e papeleiras de louça ou metal, as paredes revestidas de pedras e 
azulejos deverão receber limpeza com hidrojateamento, o piso será cerâmico assentados com 
argamassa pré fabricada e rejuntado também com argamassa pré fabricada, sobre contra piso 
regularizado e impermeabilizadoo teto receberá selador e duas demãos de tinta látex, a treliça de 
ferro deverá ser lixada retirando todo os pontos de ferrugem, as esquadrias de ferro inclusive a treliça 
metálica tinta esmalte sintética.    
Todas as instalações hidráulicas (água e esgoto) já foram executadas. 
. 
COPA/SALA DE INFORMÁTICA/MULTI USO/ARTES E MÚSICA 
Deverá ser feita a retirada emboco, pedras, portasde ferro, piso e contra piso e demolição de 
alvenaria. 
As portas internas de ferro tipo veneziana de 2,00x2,10 m, na parede externa que foi retirada a porta 
de 1,25x2,15 m será recolocada na copa, vitrô de correr de ferro e vidro temperado 10 mm de 
2,15x1,50 iguais as existentes. 
Aonde foi retirado embocoe as pedras as paredes deverão receber chapisco no traço de 1:3 e massa 
única no traço de 1:2:8, deverá ser feita paredes  de bloco cerâmico 9x19x19cm e=9cm assentes 
com argamassa mista, chapiscadas e rebocadas, as paredes serão sustentadas por brocas, viga 
baldrame e vergas e pilares de concreto armado, até a cobertura, Aonde foi retirada a porta será 
vedado com alvenaria de tijolo maciço de 1 vez, assentes com argamassa mista, chapiscadas e 
rebocadas,o  piso e rodapé serão cerâmicos assentados com argamassa pré fabricada e rejuntado 
também com argamassa pré fabricada, sobre contra piso regularizado e impermeabilizadoo teto e 
paredes receberão selador e duas demãos de tinta látex, as esquadrias de ferro tinta esmalte 
sintética.   
A copa será revestida de azulejos assentes e rejuntadas com argamassa pré fabricada até a altura 
de 2,10m, tampo para pia e bancada de ardósia polida e=3cm e largura de 60 cm com cuba dupla de 
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inox, as instalações hidráulicas deverão ser executados com material de primeira qualidade e dentro 
das normas técnicas vigente e ligadas nas suas devidas redes. 
As salas receberão forro de PVC 200m e=7 a 8mm e fixado em estrutura metálica. 

  
SALA    
Deverá ser feita a retirada emboco, esquadrias metálicas (porta de ferro), piso e contra piso. 
A porta de ferro tipo veneziana de abrir de 0,80x2,10 m 
Aonde foi retirado emboco as paredes deverão receber chapisco no traço de 1:3 e massa única no 
traço de 1:2:8. 
O piso será cerâmico assentados com argamassa pré fabricada e rejuntado também com argamassa 
pré fabricada, sobre contra piso regularizado e impermeabilizadoas paredes receberão selador e 
duas demãos de tinta látex, as esquadrias de ferro tinta esmalte sintética.    
A sala receberá forro de PVC 200m e=7 a 8mm e fixado em estrutura metálica. 
 
WC FEMINIO/MASCULINO DO PALCO  
Deverá ser feita a retirada das peças sanitárias, azulejos das paredes, portas de ferro, piso e contra 
piso. 
As portas de ferro tipo veneziana de abrir 0,70X2,10m e correr de 1,15x2,45 m 
Deverá ser feita a colocação de bacias sanitárias convencional de louça branca, lavatório com coluna 
de louça branca, chuveiro elétrico tipo ducha, saboneteira, porta toalha e papeleiras de louça ou 
metal, aonde foi retirado os azulejos as paredes deverão receber chapisco no traço de 1:3 e massa 
única no traço de 1:2:8, as paredes receberão azulejos até o teto assentados com argamassa pré 
fabricada e rejuntadas com rejunte também pré fabricado, o  piso será cerâmico assentados com 
argamassa pré fabricada e rejuntado também com argamassa pré fabricada, sobre contra piso 
regularizado e impermeabilizadoo teto receberá selador e duas demãos de tinta látex, as esquadrias 
de ferro tinta esmalte sintética.    
Todas as instalações hidráulicas (água e esgoto) já foram executadas. 
 
PALCO/RAMPA DE ACESSIBILIDADE 
A rampa de acessibilidade deverá receber guarda corpo com corrimão simples com montante vertical 

com pintura esmalte de tubos de aço galvanizado d=38,10 mm e e=2,25 mm, os montantes fixados 

no piso e parede e executado conforme projeto e deverá obedecer as normas da NBR 9050. 
Deverá ser feita a retirada das portas de ferro com a colocação de portas metálicas do tipo veneziana 

de abrir de 0,90x2,10m e de correr de 1,75x2,15m que receberão tinta esmalte sintética. 
 
WC FEMININO/ÁREA DE ATIVIDADES  
Deverá ser feita a colocação de divisórias de ardósia polida e = 3 cm com 2,0 metros de altura 
chumbadas nas paredes dotadas de portas de ferro tipo veneziana de 0,60x1,80 m, colocação de 
bancada, frontão e anteparado de ardósia polida e=3cm com 60cm de largura, iguais as existentes, 
dotada de cuia de louça branca e torneira anti vandalismo e acionamento automático, bacias 
sanitárias convencional de louça branca e bacia acessível dotadas de barras de apoio, saboneteira, 
porta toalha e papeleiras de louça ou metal, as paredes receberão azulejos até a altura de 2,40 
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massentados com argamassa pré fabricada e rejuntadas com rejunte também pré fabricado, o piso 
será cerâmico assentados com argamassa pré fabricada e rejuntado também com argamassa pré 
fabricada, sobre contra piso regularizado e impermeabilizado, as paredes receberão selador e duas 
demãos de tinta látex, as esquadrias de ferro tinta esmalte sintética.  
O WC feminino receberá forro de PVC 200m e=7 a 8mm e fixado em estrutura metálica. 
Todas as instalações hidráulicas (água e esgoto) já foram executadas. 
 
WC MASCULINO/ÁREA DE ATIVIDADES  
Deverá ser feita a colocação de divisórias de ardósia polida e = 3 cm com 2,0 metros de altura 
chumbadas nas paredes dotadas de portas de ferro tipo veneziana de 0,60x1,80 m, colocação de 
bancada, frontão e anteparo de ardósia polida e=3cm com 60cm de largura, iguais as existentes, 
dotada de cuia de louça branca e torneira anti vandalismo e acionamento automático, bacias 
sanitárias convencional de louça branca e bacia acessível dotadas de barras de apoio e mictório tipo 
coxo de aço inox,  saboneteira, porta toalha e papeleiras de metal, as paredes receberão azulejos 
até a altura de 2,40 m assentados com argamassa pré fabricada e rejuntadas com rejunte também 
pré fabricado, o piso será cerâmico assentados com argamassa pré fabricada e rejuntado também 
com argamassa pré fabricada, sobre contra piso regularizado e impermeabilizado, as paredes 
receberão selador e duas demãos de tinta látex, as esquadrias de ferro tinta esmalte sintética.  
O WC masculino receberá forro de PVC 200m e=7 a 8mm e fixado em estrutura metálica. 
Todas as instalações hidráulicas (água e esgoto) já foram executadas. 
 
ÁREA DE ATIVIDADES  
Deverá ser feita a retirada de emboco deteriorado, aonde for feita a retirada do emboco as paredes 
deverão receber chapisco no traço 1:3 e embocadas no traço de 1:2:8. 
O piso deverá ser limpo com produtos químicos e receber pintura acrílica. 
As paredes internas da área de atividades receberão selador aonde necessário e duas demãos de 
tinta látex. 
 
PINTURA EXTERNA 
 
As paredes externas receberão duas demãos de tinta látex. 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 
As instalações elétricas (distribuição, iluminação, tomadas e luminárias) deverão ser executadas de 
acordo com o projeto elétrico, dentro das normas técnicas vigentes, com material de primeira 
qualidade e ligada na sua devida rede.  
 
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO   
 
As instalações e equipamentos de combate a incêndio deverão ser executadas de acordo com o 
projeto próprio, dentro das normas técnicas vigentes, com material de primeira qualidade e ligada na 
sua devida rede.  
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ÁREA EXTERNA  
O pátio externo deverá receber pavimentação asfáltica, contendo : guias e sarjetas de concreto 
moldadas in loco com máquina extrusora, abertura de caixa e regularização da sub base, base com 
brita graduada, imprimadura impermeabilizante e ligante e capa asfaltica de 4 cm acabada com 
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), 
Calçadas em concreto armado e= 6cm na frente e lateral conforme projeto. 
 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
A obra deverá ser entregue limpa com o recolhimento do entulho e em condições de uso. 
 
Obs. : Sempre verificar os Catálogos Técnicos e os Componentes do FDE. 
 
Itajobi, 15de agosto de 2.017. 

 

 

Lairto Luiz Piovesana Filho 
Prefeito Municipal 

 

 
Gilberto Augusto Motta 

Engenheiro Civil Prefeitura 
Crea0600936599 

 


