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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Reforma dos banheiros e área de secretaria 

LOCAL: Rua Coronel Antônio de Freitas, esquina da Rua Coronel Messias Rosa 

 

 OBJETO: 

Contratação de empresa qualificada para execução de obra de engenharia (reforma), de 

acordo com os itens abaixo. 

 

 

1. SERVIÇOS INICIAIS 

1.1. Deverá ser instalada placa para identificação da obra, contendo informações sobre o 

convenente, a conveniada, cronograma e valores da obra. A placa deverá ser em 

chapa de aço galvanizada nº 16 ou nº 18. O itens remunera o fornecimento de 

pontaletes, bem como a mão-de-obra necessária para a instalação. 

1.2. Os serviços de demolição, remoção e retiradas de pavimentos, revestimentos e 

equipamentos, conforme projeto arquitetônico e orientação dos técnicos da 

prefeitura. Nos serviços de demolição, remoção e retirada, estão inclusos mão-de-

obra e equipamentos necessários. 

 

 

2. SUPERESTRUTURA.   

2.1. Execução de alvenaria em tijolos cerâmicos furado 9x9x19cm, cimento, cal 

hidratada, areia e mão-de-obra necessária. 
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3. ESQUADRIAS 

3.1. Deverá ser instalada porta de madeira compensada lisa, batente, guarnição em 

madeira e fechadura, com acabamento para pintura, e materiais e mão-de-obra 

necessária para a sua instalação. Medidas conforme projeto. 

 

 

4. REVESTIMENTO 

4.1. Deverá ser realizado os serviços de chapisco traço 1:4 (cimento e areia média), na 

espessura de 0,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, com preparo mecânico da 

argamassa 

4.2. Deverá ser realizado os serviços de reboco traço 1:4,5 (cal e areia fina), na 

espessura de 0,5cm, com preparo mecânico. 

4.3. Deverá ser executados os serviços de azulejo cerâmico 20x20cm, de primeira linha, 

assentadas com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejunte. 

 

 

5. PISO 

5.1. Deverá ser realizado a regularização do contra-piso em argamassa traço 1:3 

(cimento e areia grossa), na espessura de 3,0cm, com preparo mecânico. 

5.2. Deverá ser executados os serviços de piso cerâmico, de primeira linha, PEI 5, sobre 

argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejunte. O item inclui rodapé no 

mesmo piso cerâmico. 

5.3. Deverá ser colocado soleiras em mármore, incluindo materiais e mão-de-obra para 

colocação. 
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6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

6.1. Deverá ser executado serviços completos de instalações elétricas no banheiro de 

alunos e banheiro da biblioteca e instalação de luminárias tipo globo, em vidro. O 

item inclui materiais e mão-de-obra. 

 

7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

7.1. Deverá ser executado serviços completos de instalações hidráulicas em todos os 

banheiros e instalações de peças e acessórios.  

7.2. Deverá ser fornecido e instalado vaso sanitário sifonado de louça branca, no padrão 

popular, bem como conjunto para fixação do vaso. Deverá também ser instalado 

assentos sanitários com tampa. 

7.3. Deverá ser fornecido e instalado tampo/bancada em granito tipo Andorinha ou 

Corumbá, com espessura de 3cm, incluindo arremates e acabamento.  

7.4. Deverá ser fornecido e instalado cubas de embutir em louça branca, 35x50cm, ou 

equivalente, e lavatórios suspensos nos banheiros com acessibilidade. Deverá ser 

fornecido e instalado torneira com acionamento hidromecânico e acessório 

necessário em todas as cubas e lavatórios.  

7.5. Deverá ser fornecido e instalado barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubos de aço inoxidável, diâmetro nominal de 1 ½”, com espessura de 

3/32”, em qualquer comprimento, com resistência mínima ao esforço, em qualquer 

sentido, de 1,5kN. 

 

 

8. PINTURA 

8.1. Deverá ser fornecido e executado serviços de pintura em tinta plástica à base de 

resina acrílica, solúvel em água, acabamento semi-brilho, da altura acima do 

barrado de tinta esmalte até o teto.  
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8.2. Deverá ser fornecido e executado serviços de pintura em tinta esmalte oléo, com 

uma altura de 2,00m, a partir do chão. 

8.3. Deverá ser fornecido e executado serviços de pintura em tinta esmalte nas 

esquadrias de madeira e metálicas. 

 

9. ACESSÓRIOS 

9.1. Deverá ser fornecido e instalado saboneteira, dispenser e espelho em todos os 

banheiros, conforme projeto e orientação da Prefeitura Municipal 

 

 

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.1. Deverá ser executada a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, 

bancadas, louças, metais, etc, removendo materiais excedentes e resíduos de 

sujeira. 

 

 

Itirapuã, 04 de abril de 2014. 

 

 

 

 

Odair Dalseco de Oliveira             Ângela Cristina Faleiros                    Rui Gonçalves 

    Engenheiro Civil                            Engenheira Civil                         Prefeito Municipal 

   CREA 0400245940                       CREA 5063909662 

 


