
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO  

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE TREM DA ALEGRIA  

 

 

Este memorial tem por objetivo, descrever as atividades da reforma e ampliação da creche trem da alegria, 

os serviços serão executados de acordo com cronograma físico financeiro e planilha orçamentaria 

fornecido pela contratada,  os serviços serão iniciados com revisão 120,00 m2 de cobertura em telha 

portuguesa,  será executado  calhas para reparos de diversos vazamentos existentes na edificação, será 

substituído telhas danificadas do tipo portuguesa por outras novas, as calhas serão instaladas em todo o 

perímetro para substituir as de concreto que estão com diversas rachaduras e infiltrações, sem seguida será 

removido diversos pontos de rebocos que estão danificados, e refeito,  recebendo aplicação de selador e 

tinta acrílica de boa qualidade, as portas serão todas pintadas com tinta esmalte conforme a cor já 

existente, as paredes externas e internas  e muros serão todos lixados e aplicado selador e tinta de boa 

qualidade, as janelas serão lixadas e pintadas com tinta esmalte, os sanitários serão todos revisados sendo 

vasos e lavatórios com substituição de peças danificadas e rede hidráulica, as instalações elétricas  serão 

todas revisadas sendo tomadas, interruptores e ponto de luz no teto e pontos danificados, será construída 

uma sala de 64,00 m2, onde será obedecido o projeto fornecido pela contratada, a obra será nivela e locada 

com gabaritos e aprovado pelo contratante, serão executados sapatas 80x80x30 em concreto armado, 

brocas ø20 a profundidade de 2,50 m, armada com ferro 5/16´´, as sapatas serão executadas com bitola 

3/8´´, as vigas de baldrame serão executadas com dimensões fornecida  no projeto estrutural e 

impermeabilizada com aditivos e executada com (0,15x0,40), em concreto armado com armadura 3/8´´ e 

estribo com distanciamento de 0.15 cm, os pilares serão executados em (0,10x0,30), armado conforme 

projeto estrutural e espaçamento de 0.15 cm os estribos, as vigas de cobertura serão de 10x30 conforme 

projeto estrutural, toda armada com ferragem de 3/8´´ e espaçamento de 0.15 cm, a cobertura será toda 

executada com trama de madeira nobre, ou similar, com telhas cerâmica portuguesa com perfeito encaixe e 



telhão obedecendo o padrão existente, será instalado uma calha em todo perímetro em alumínio e tubos 

para queda das águas coletadas, as paredes serão chapiscada,   rebocadas e aplicado selador e tinta acrílica, 

as janelas serão de 2 folhas de abrir toda em alumínio instalado, a porta será em madeira pintada e com 

ferragens inclusa e instalada, o piso será executado de 7 cm, será executado piso cerâmico antiderrapante 

escolhido pela contratante, o sistema elétrico será alimentado pela rede existente e serão instalado 6 

luminárias  fluorescentes, 1 interruptor e 5 tomadas com fiação principal de 10 mm e bitolas de 2,5mm 

para tomadas e 1,5 para interruptores, a limpeza da obra será de responsabilidade da contratada, os 
entulhos serão removidos pela contratante para depósito municipal.   
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Gilmar Pereira da Silva 

ARQUITETO E URBANISTA 
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Cerro Negro, 18 julho 2021 
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