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MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO:
INTERESSADO:
LOCAL/OBRA:
BAIRRO:
CIDADE:
ART:

REFORMA DE SANITÁRIOS –
CRECHE MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de João Ramalho
Rua José Maria Mathias, 361
Centro
João Ramalho, SP
28027230181441834

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES:
Deverá ser efetuado demolição de piso e revestimento cerâmico incluindo base,
retirada sem reaproveitamento de louças, aparelhos sanitários, metais, chuveiros,
bancadas e divisórias nos locais indicados em projeto;
2.0 – ALVENARIA/DIVISÓRIAS/ESQUADRIAS:
Será instalado divisórias sanitárias em placas de granito amêndoa com espessura de
3 cm e altura de 1,80 m e colocado portas em laminado fenólico melamínico com
batente de alumínio na dimensão de 0,60 x 1,60 m. Deverá ser feito bancos em
alvenaria com assento em placa de granito amêndoa, espessura de 2 cm;
3.0 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:
Deverá ser refeita todas as instalações internas de água e esgoto, interligando-as às
entradas e saídas existentes. Será instalado louças infantis, sendo que, os lavatórios
de bancada deverão estar assentados a uma altura de 0,60 m em relação ao piso
acabado. No banheiro do berçário, deverá ser instalado um vaso e um lavatório com
coluna para adulto e uma banheira de fibra sobre bancada de granito. Deverá ser
obedecido a disposição e colocação das louças e bancadas conforme indicado em
projeto. Deverá ser instalado no pátio, bebedouro elétrico de pressão em aço
inoxidável, capacidade de 100 l e refrigeração de 16,6 l/h, com três torneiras, sendo,
2 geladas e 1 natural e, lavatório coletivo de aço inoxidável, comprimento de 1,50 m,
equipado com 3 torneiras de assentamento na parede;
4.0 – REVESTIMENTO:
Será assentado revestimento até o teto sobre chapisco e base regularizada em
placas cerâmicas esmaltadas, 20 x 20 cm, tipo monocolor, com argamassa
industrializada;
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5.0 – PISO INTERNO:
Será executado lastro em concreto impermeabilizado, espessura 6 cm e
regularização em argamassa de cimento e areia, espessura 3 cm, para receber
assentamento de piso em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5,
resistência química A, com argamassa colante industrializada – assentamento e
rejuntamento;
6.0 – PINTURA :
Deverá ser feito nova pintura no teto de todas as dependências envolvidas,
recompondo os ambientes de acordo com a tinta empregada anteriormente,
utilizando material de 1ª qualidade em tantas demãos quanto necessária para uma
perfeita cobertura;
7.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES :
Ao termino da reforma, deverá efetuada limpeza geral da obra deixando o prédio em
perfeitas condições de uso.

JOÃO RAMALHO-SP, 21 de Novembro de 2.018.
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