Município de Itirapuã
ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J –MF 45.317.955/0001-05

Rua Dozito Malvar Ribas, 5.000 – Fone (0xx16) 3146-6700 – CEP 14.420-000 – ITIRAPUÃ-SP

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Reforma de 04 salas de aula da Escola Municipal de Ensino Básico Olívio Faleiros
LOCAL: Rua Coronel Messias Ros, 4479, Centro, Itirapuã, SP

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 lona com impressão digital, e
requadro em madeira. O item remunera o fornecimento de pontaletes, bem como a mão-de-obra
necessária para a instalação.

1.2.

O item remunera a remoção e retirada do soalho de madeira nas 04 salas de aulas, inclusive
vigamento, e estão inclusos mão-de-obra e equipamentos necessários.

1.3.

Os serviços de demolição de alvenaria, conforme projeto arquitetônico e orientação dos técnicos da
prefeitura. Nos serviços de demolição, remoção e retirada, estão inclusos mão-de-obra e
equipamentos necessários. A demolição será nos armários de alvenaria com altura de 60cm, que
estão localizados por toda a extensão das janelas nas 04 salas de aula.

1.4.

Deverá ser realizado os serviços de reboco traço 1:2:8 (cal e areia fina peneirada), na espessura de
0,2cm, com preparo manual, na parede os foi feito a demolição dos armários.

1.5.

Deverá ser realizado os serviços de aterro e compactado manualmente nas salas a serem reformadas,
com altura mínima de compactação de aterro de 10cm.

2.
2.1.

PISO
Deverá ser realizado contra-piso em lastro de concreto, na espessura de 5,0cm, com preparo
mecânico em betoneira.
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2.2.

Deverá ser executado os serviços de piso cerâmico, de padrão médio, PEI 5, resistência química A,
com textura semi-rugosa (antiderrapante), sobre argamassa colante industrializada. O item remunera
o fornecimento de rejuntamento, bem como a mão-de-obra e materiais necessários para execução.

2.3.

Deverá ser executado os serviços de rodapé no mesmo piso cerâmico, de padrão médio, PEI 5,
resistência química A, com textura semi-rugosa (antiderrapante), sobre argamassa colante
industrializada.

2.4.

Deverá ser colocada soleiras em granito jateado de 20 a 30cm, com espessura de 2cm, assente em
massa, incluindo materiais e mão-de-obra para colocação.

3.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1 Deverá ser executada a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, etc, removendo
materiais excedentes e resíduos de sujeira.

Itirapuã, 19 de novembro de 2018
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Engenheira Civil
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