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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 
OBJETO:REFORMA/ADEQUAÇÃODO CENTRO ALIMENTÍCIO”IOLANDA SAMBRANO” 
LOCAL :RUA CINCINATO BRAGA Nº 1.170 F - ITAJOBI- SP. 

 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
Deverá ser instalada placa de identificação da obra em chapa galvanizada conforme os 
padrões exigidos. 
Deverá ser instalado o Canteiro de Obras para a execução da Reforma e Adequação do 
Prédio da Cozinha Piloto, emde chapa de maderit, para guarda de materiais e abrigo de 
funcionários. 
Os empregados evolvidos na obra deverão estar trajados com equipamentos de segurança 
pessoal conforme as leis vigentes. 
Deverá ser feita a demolições de alvenaria e concreto, retirada de beiral de telhado com 
madeiramento e de pisos existentes,esquadrias metálicas e de madeira, azulejos, forro de 
madeira, conforme indica o projeto arquitetônico. 
 
FUNDAÇÕES : 
Deverá ser feita a abertura de valas e brocas para os alicerces na profundidade de acordo 

com o terreno (sondagem), sendo o fundo bem apiloado, as vigas baldrames e brocas serão 

de concreto armado fck 20 mpa de acordo com calculo estrutural próprio.  

 
SUPERESTRUTURA : 
 As vigas, pilares e vergas serão de concreto armado fck 20 mpa de acordo com calculo 

estrutural  próprio.  

O forro será em lâminas de pvc de 200 mm de largura e espessura de 7 a 8 mm, fixadas em 

estrutura metálica de metalão. 

 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO : 

As alvenarias de elevação serão deblocos cerâmicos 8 furos (baianos) e= 20 cm e 12,50 

cm,de acordo com o projeto arquitetônico, assentes com argamassa de cimento, cal 

hidratada e areia. 

As divisórias dos sanitários serão de ardósia polida e= 3 cm. 
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COBERTURA : 

A estrutura de cobertura do pátio será de estrutura metálica em aço não patinável (astm 

a36/a570) coberta com chapas de policarbonato alveolar e=6mm, tudo com as devidas 

calhas de chapa galvanizada n.26, corte 0,50 m e condutores de PVC de 4” (100mm). 

 
ESQUADRIAS DE METÁLICAS : 

As portas, portõese os vitrosserão metálicos iguais aos existentes nas medidas de acordo 

com o projeto arquitetônico e fechados com telas de proteção de arame galvanizado ou 

naylon.  

 
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, LOUÇAS E METAIS : 

As instalações hidráulicas, esgotos, aparelhos e metais deverão ser executados com 

material de primeira qualidade e dentro das normas técnicas vigentes e ligadas nas suas 

devidas redes as salas de aula serão dotadas de caixa sifonadas para escoamento das 

águas de lavagem das mesmas. 

As bacias em geral e o lavatóriosacessível  e acessórios em geral serão de louça na cor 

branca, os lavatórios dos demais sanitários serão com tampo de granito polido e =2cm e 60 

cm de largura dotados de cuia de louça de embutir oval, os tampos complementares da 

cozinha serão de aço inox na chapa 20 e os tanques de lavagem de verdura e legumes 

também serão de aço inox.  

 
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS : 

As instalações e equipamentos elétricos deverão ser executados com material de primeira 

qualidade e dentro das normas técnicas vigentes e ligadas nas suas devidas redes. 

As luminárias serão do tipo calha para lâmpadas fluorescentes (2x32w) completas. 

 
REVESTIMENTOS : 

As paredes internas e externas serão chapiscadas traço 1:3 (cimento e areia grossa) e em 

seguida embocadas traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia fina), as paredes internas de 

wcs receberão azulejos de 20x20cm até a altura de 3,10 metros,tudo assentados e 

rejuntados com argamassa industrializadas. 
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PISOS : 
Deverá ser feito o nivelamento do piso com argamassa de regularização 1:3 com 

impermeabilizante e=2,50 cm e assentamento de piso cerâmico antiderrapante  PEI 5, 

assentados e rejuntados com argamassa industrializada, com os devidos rodapés. 

 

PINTURA : 

As parede novas e receberão duas demãos de selador, as externas e internas dos patíos 

duas demãos de tinta látex, as internas duas demãos de esmalte ou epóxi, enquanto que as 

esquadrias de ferro e a estrutura metálicas duas demãos de tinta esmalte sintética, nas 

cores indicadas pela Prefeitura. 

  

 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Os vidros dos sanitários serão do tipo fantasia os demais lisos de 4 mm. 
O abrigo de gás será executado de acordo com o catálogo de componentes do FDE. 
As grelhas existentes serão fechadas com chapa de inox perfuradas. 
A obra deverá ser entregue limpa com o recolhimento do entulho e em condições de uso. 
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