
 

Memorial descritivo 

 

O presente memorial descritivo visa descrever os serviços de 

reforma do CEI Catarina Furmamm, Centro de Otaciolio Costa. 

1)CALÇADAS  

Calçadas: as calçadas serão demolidas e refeitas em concreto  com espessura de 7 cm, e será 

executado  piso cerâmico, conforme planilha orçamentaria. 

2)REVESTIMENTO PISO GERAL  

Será executado um piso cerâmico em toda as creche com utilização de argamassa C3 sem a 

retirada do piso existente, as piso serão de boa qualidade com acabamento, será executado 

um roda pé em todo perímetro. 

3)COBERTURA  

Será executado uma revisão de cobertura geral, com retirada de caibros e terças ripas 

danificadas, refeito o alinhamento de toda estrutura que encontra-se rebaixada com goteiras 

em diversas salas, os caibros substituídos serão de boa qualidade madeiras maciça.  

4)PINTURAS 

Será executado lixamento em todas as salas de internas e externa da edificação e muros de 

todos os lados, será aplicado fundo selador, e será pinturas de 2 demãos de tinta acrílica de 

boa qualidade as cores serão definidas pelo município de Otacilio Costa. 

5)REVESTIMENTO BANHEIRO 

Será executado um revestimento no banheiro infantil, será retirado o azulejo existente e 

executado um novo até o teto. Será revestido banheira e box dos sanitários, o revestimento 

será em cor branca. 

6)REVESTIMENTO DA COZINHA 

Será executado um revestimento na cozinha até o teto, e será retirado o azulejo existente será 

em cor branca.  

 

 



 

7)AMPLIAÇÃO (ÁREA DE SERVIÇO E DEPÓSITO) 

ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CONCRETO FCK 25 MPA 

a-Sapatas 0.50x0.50x0.20 

b-Vigas de baldrame será executado 15x40 cm 

c- Pilares será executado 10x25 cm 

c-Vigas de Cobertura será executado 10x20 cm 

 

 

8)FECHAMENTO DE PAREDES 

Paredes  

Paredes serão em blocos Cerâmicos de 9x19x39  

Será executado chapisco  

Será executado reboco em ambas as partes  

As paredes internas serão preparadas  

9)ABERTURAS  

As aberturas serão compostas por janelas de ferro com vidros e instaladas. 

Portas serão maciças instaladas e pintadas conforme planilha orçamentaria. 
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