Memorial Descritivo

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CMEI CASINHA FELIZ
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU / ES
Endereço: R. Antônio Henrique Pinheiro, Mascarenhas, Baixo Guandu

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

da

Deverá ser fornecida e instalada uma placa contendo as informações
obra nas dimensões de 2 x 3 m.
A escavação será realizada de acordo com o memorial de calculo.
No berçario 01 a grade sera removida para ampliar uma nova sala,

assim como a bascula da cozinha tb sera removida e o alambrado em
volta da escola para fornecimento e instalação de um novo alambrado
As janelas da escola serão removidas e substituidas por janelas de
aluminio, as portas tambem serão removidas para aumentar o vao da
mesma, e elas serão substituidas por portas maiores.
As demolições na alvenaria serão de acordo com o memorial de
calculo descitivo.
As bacias sanitarias, o tanque na antiga area de serviço e a pia do
banheiro PNE serão removidos, assim como as caixas d’agua de
fibrocimento.
A ceramica nas paredes serão removidas e substitudas por novas.
Os blocos tipo blockret serão removidos e empilhados para passagem
de tubo de esgoto que será ligado na rede coletora existente.
Aonde estiver com reboco danificado, este deverá ser removido e
substituido por reboco novo.
A demolição do piso cimentado inclusive lastro de concreto e a
demolição do revestimento cerâmico serão realizadas nos locais
determinados no memorial de calculo.
Deverá ser alugado um conteiner para armazenar o material utilizado
durante a obra.
O brinquedo existente no parquinho (gira-gira) será removido para
ampliação da escola.
A demolição manual de concreto simples deverá ser realizada nos
locais determinados no memorial de calculo.
Deverá ser utilizado jato de alta pressao para remover residuos na laje
da lavanderia e na calha existente.

2. PISO E ESTRUTURAS
Todos os locais descritos no memorial de calculo deverão ser
apicoados para receber revestimento.
Sera fornecido e assentado revestimento cerãmico no piso e os locais
que precisarão de receber regularização de acordo com memorial de
calculo indicado.
Todos os locais indicados na planilha serão removidos o rodapé.
Será executado concreto armado, incluindo concreto, aço, forma e
concreto magro nas novas áreas a serem modificadas ou ampliadas de
acordo com memorial de calculo
As novas areas a serem apliadas receberão um lastro de concreto por
cima do aterro.
Deverá ser executado o plantio de grama na lateral e na frente da
escola.
Será executada uma laje na nova area de ampliação, alem do aterro
para a construção das paredes.
Deverá ser executada uma calçada cidadã na frente da escola.
3. ESQUADRIAS
Em todas as portas, janelas e básculas novas, serão instaladas vergas
e contra-vergas.
As portas que foram removidas, serão substituidas por outras novas,
assim como os marcos e soleiras de acordo com memorial de calculo.
Todas as esquadrias metalicas e em madeira serão pintadas com tinta
esmalte sintético.
Nos banheiros serão instaladas portas de aluminio de acordo com o
memorial de cálculo.
As antigas janelas de madeira serão substituidas por janelas de
aluminio e vidro.

Serão fornecidas e instalados portões de ferro e grades de ferro nos
locais indicados no memorial de calculo.

Os banheiros PNE receberão barras de apoio nas paredes e na porta.
Será fornecida e instalada bascula e vidros nos locais indicados no
memorial de cálculo.

4. PINTURA
As paredes que possuem tinta a base de PVA serão lixadas e
pintadas.
A tinta oleo presente nas paredes internas serão removidas para
colocação de cerãmica, ja a tinta a oleo nas paredes externas serão
removidas para nova camada de tinta acrilica.
O nome da escola sera realizado em letras de 20 x 30 em tinta acrilica.

5. PAREDES
O revestimento cerâmico será fornecido e instalado nas paredes de
acordo com o memorial de calculo.
Os quadros brancos deverão ser removidos e reassentados.
Por cima da cerãmica nas paredes sera instalado um roda-parede em
granito cinza de acordo com o memorial.
A alvenaria, o chapisco, o reboco e o emassamento serão subsituidos
ou realizados de acordo com o memorial de calculo, assim como a
remoção do mesmo.

6. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
Todos os aparelhos e equipamentos elétricos descritos em planilha
deverão ser substituidos e seguidos conforme memorial de cálculo.

7. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
Deverão ser fornecidos e instalados bacias sifonadas com caixa
acoplada nos locais indicados, assim como os pontos de esgoto e água
para atender aos sanitários.
Nas novas despensas serão fornecidas e instaladas prateleiras em
granito cinza nas dimensões descritas em memorial de cálculo.

Todas as instalações e equipamentos sanitarios descitos em planilha
deverão ser fornecidos e instalados conforme memorial.

8. COBERTURA
Nas novas areas a serem ampliadas serão realizada a cobertura, com
madeiramento e calha de acordo com o memorial de calculo.
A calha existente sera realizada limpeza e remoção da manta antiga
para colocar uma nova manta. As decidas de água serão desentupidas.
9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Todo o entulho proveniente da obra deverá ser removido do local, e no
final da obra toda a escola deverá ser limpa.

Todos os projetos complementares se houver necessidade ficara a
cargo da empresa vencedora.

