PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLÍCAS

MEMORIAL DESCRITIVO
PROPRIETÁRIO: -

Prefeitura Municipal de Pedreira

OBRA: -

Reforma do Teatro MunicipalMaestro José da Banda.

LOCAL: -

Rua Siqueira Campos, 51 – centro - Município de Pedreira - SP

Quadro explicativo de áreasa reformar no teatro: Área do piso da plateia
Área piso do palco Área do hall de exposições Área do piso camarim e banheiro Área de cobertura do teatro Área de forro da plateia a reformar Área de forro em gesso acartonado Área do piso cerâmico da circulação externa Área do piso do hall de entrada e banheiros -

502,11 m²
206,95 m²
126,91 m²
97,70 m²
1.097,23 m²
501,93 m²
180,90 m²
143,97 m²
103,29 m²

GENERALIDADES:
As presentes especificações fixam normas a serem seguidas para os serviços de Reforma
geral e recuperação da estrutura de madeira e da cobertura do Teatro Municipal.
A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensões e
concepção arquitetônica, memorial descritivo e ficará a critério da fiscalização impugnar e
mandar refazer qualquer serviço que não obedeça às condições do projeto.
O empreiteiro deverá estar aparelhado com máquinas e ferramentas necessárias à obra,
bem como manter pessoal habilitado em número suficiente à perfeita execução dos serviços
nos prazos previstos de acordo com as normas técnicas de segurança no trabalho.
Os serviços compreendem o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos
necessários para execução da obra.
Todas as informações complementares poderão estar indicadas na planilha orçamentária e
nos projetos.

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES A EXECUTAR NO TEATRO: 02.08.020 – Placa de identificação da obra, posicionada em lugar visível, com a descrição
dos serviços e demais detalhes exigidos pela norma.
02.05.090 – Montagem e desmontagem de andaime tubular com altura de até 10,00 m, para
execução dos serviços de retiradas e recuperação da obra em geral.
04.03.040 – Retirada das telhas de fibrocimento existente sem reaproveitamento.
04.07.020 – Retirada de forro qualquer, junto com os tirantes fixados na estrutura de
madeira do telhado.
04.17.020 - Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou paredes.
04.18.390 - Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm, fiação antiga
desencapada em vários pontos do condutor.
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2.0 – SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS TESOURAS (16 TESOURAS DE MADEIRA): Todo o reforço das estruturas de madeira, será reforçada, conforme projeto anexo, a parte
de vergalhão com rosca, chapa de aço, cordoalhas e porcas de aperto necessários para
executar a recuperação de todas as estruturas de madeira do telhado, acompanhando todas
as horas de serviço de um carpinteiro e um ajudante.
3.0 – SERVIÇOS DE REFORMA NO PALCO DO TEATRO: 04.05.060 – Retirada de todo o assoalho inclusive vigamento se houver, para realizar a
regularização do contra piso existente.
17.02.040 – Chapisco com impermeabilizante será executado nas paredes do palco para
receberem a laje pré-fabricada.
17.02.140 – Emboço desempenado com espuma de poliéster para as paredes e escada do
acréscimo do palco.
13.01.130 – Laje pré-fabricada mista vigota treliçada com lajota cerâmica do tipo LT-12
(8+4) e capa de concreto de 25 Mpa, no qual será o acréscimo do piso do palco do Teatro.
09.01.020 – Forma de madeira comum, para fundação (baldrame, da parede, pilares e vigas
do palco.
10.02.020 – Armadura de tela para o reforço da laje pré-moldada, evitando trincas e
rachaduras.
11.03.090 – Após toda a execução e montagem das treliças, lajotas e vigas, para o
acréscimo do piso do palco apoiadas nas paredes, estas receberão o concreto preparado no
local fundindo todas as peças estruturais.
11.16.020 – Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto, para seu perfeito
enchimento em todos os vãos da forma.
17.01.020 – Argamassa de regularização e proteção para receber o revestimento do palco.
23.08.110 – Painel em compensado naval, espessura de 25 mm, para o revestimento do
piso do palco.
21.07.010 – Revestimento em laminado melamínico dissipativo, para o piso do palco do
Teatro Municipal.
12.01.020 – Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm completa, a executar nas
paredes do palco.
14.10.121 – Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm – classe “C”,
assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média.
10.01.040 – Armadura em barra de aço CA-50, a ser utilizado no baldrame, vigas e pilares
da construção das paredes do palco.
11.01.100 – Concreto usinado fck=20 Mpa para enchimento dos baldrames, vigas e pilares.
11.16.060 - Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto, para seu perfeito
enchimento em todos os vãos da forma.
22.03.030 – Forro em fibra mineral acústico, revestido em látex, será executado em toda a
extensão do palco conforme projeto anexo.
4.0 – SERVIÇOS À EXECUTAR NO PAVIMENTO DO MEZANINO: 14.30.900 – Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo, 60
minutos, espessura 98/48 mm – 2ST/2STLm, fechamento do mezanino.
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5.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS A EXECUTAR EM TODO TEATRO: 38.04.120 - Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios.
38.19.030 – Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm.
38.21.940 – Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios.
38.21.930 – Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios.
39.02.016 – Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 v isolação em PVC 70ºC.
39.02.020 - Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 v isolação em PVC 70ºC.
39.02.040 - Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 v isolação em PVC 70ºC.
37.03.220 – Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolton – 150ª – sem componentes.
37.20.110 – Recolocação de quadro de distribuição de sobrepor.
41.15.170 – Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante,
para 1 lâmpada dicroica de 50 w.
41.31.082 – Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 k, fluxo
luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 18 a 24 W.
41.12.050 – Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpada vapor
metálico ou vapor de sódio de 150 a 400W.
41.08.250 – Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio
250 W/220V.
41.05.720 – Lâmpada de vapor metálico tubular, base g12 de 150W.
40.04.480 – Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10ª, completo.
40.05.040 – Interruptor com 2 teclas simples e placa.
40.05.060 – Interruptor com 3 teclas simples e placa.
40.04.450 – Tomada 2P +T de 10 A – 250 v completa.
50.05.312 – Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3
horas, equipado com 2 faróis de LED.
50.02.250 – Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até
240W.
37.03.220 – Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN/24 Bolt-on
– 150 A sem componentes.
37.13.660 – Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.
6.0 – REFORMA DO PAVIMENTO INFERIOR – CAMARIM / SANITÁRIOS: 03.02.040 – Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo
revestimentos.
03.04.030 – Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo base.
48.02.001 – Reservatório de fibra de vidro – capacidade de 500 litros.
46.01.050 – Tubo PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, inclusive conexões.
46.01.010 – Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20mm, inclusive conexões.
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46.01.090 – Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=110 mm, inclusive conexões.
44.02.060 – Tampo/bancada em granito com espessura de 3cm.
44.01.270 – Cuba de louça de embutir oval.
44.01.800 – Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa – 6 litros.
43.02.140 – Chuveiro elétrico de 5500 w / 220 v em PVC.
14.30.070 - Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em
alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta.
25.02.230 – Porta em alumínioanodizado de abrir, sob medida bronze/preto.
18.06.142 – Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5, para área interna com saída
para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa
colante industrializada.
18.06.410 – Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm.
18.11.042 – Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm, tipo monocolor,
assentado e rejuntado com argamassa industrializada.
33.10.030 – Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo.
7.0 – SERVIÇOS DE REFORMA NO SETOR DA PLATÉIA: 04.05.060 – Retirada de assoalho inclusive vigamento, todo piso da plateia, em assoalho vai
ser retirado para deixar no contra piso existente.
02.09.030 – Limpeza manual retirando toda a madeira de assoalho inclusive a varrição de
todo o piso da plateia.
03.01.020 – Demolição manual de concreto simples, onde será executado o baldrame para
a implantação das paredes da plateia.
06.02.020 – Escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em vala para executar o
baldrame.
06.12.020 – Aterro manual apiloado de área interna para a elevação do piso da plateia
conforme projeto.
06.14.020 – Carga manual de solo será utilizado na elevação do piso da plateia.
09.01.020 – Forma de madeira comum para ser utilizado no baldrame, nas vigas e pilares
das paredes da plateia.
11.18.060 – Lona plástica delimitando o aterro compactado com a construção do piso de
concreto da plateia.
12.01.020 – Broca em concreto armado com diâmetro de 20 cm, completa para cada pilar a
ser construído na parede da plateia que divide a circulação interna.
32.16.030 – Impermeabilização em membranas de asfalto modificado com elastômeros, na
cor preta, será executado nos baldrames das paredes da plateia.
14.10.121 – Alvenaria de bloco de concreto de vedação assentes com argamassa de
cimento cal e areia de 19 x 19 x 39 cm – classe C.
09.01.030 – Forma de madeira comum para a estrutura, será utilizado nas vigas e pilares da
parede.
10.01.040 – Armadura em barra de aço CA-50, utilizado na armação de baldrame, vigas e
pilares.
11.01.100 – Concreto usinado fck=20 Mpa, utilizados no baldrame, vigas e pilares.
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11.16.060 – Lançamento e adensamento de concreto onde será utilizado no baldrame, vigas
e pilares da parede divisória da plateia.
10.02.020 – Armadura em tela soldada de aço, será executado para reforço do piso de
concreto, da plateia.
17.05.100 – Piso com requadro em concreto simples com controle de fck=25 Mpa, no piso
da plateia.
21.04.110 – Revestimento com carpete para trafego intenso, uso comercial, tipo bouclê de 6
mm, será instalado no piso da plateia, no hall de exposições, e no piso das circulações
laterais da plateia.
21.04.110 – Revestimento com carpete para trafego intenso, uso comercial, tipo bouclê de 6
mm, será instalado nas paredes da plateia, no hall de exposições, e nas circulações laterais
da plateia.
24.03.310 – Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 ½”, utilizada para a escada do
palco.
21.10.220 – Rodapé de cordão de poliamida para o remate do carpete que será instalado na
plateia.
22.02.030 – Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo, será
instalado nos corredores laterais internos e no hall de exposições do Teatro.
22.03.030 – Forro em fibra mineral acústico, revestido em látex, será executado em toda a
extensão da plateia e uma parte do palco conforme projeto anexo.
8.0 – SERVIÇOS DE REFORMA NA CIRCULAÇÃO EXTERNA COM COBERTURA: 03.01.020 – Demolição manual de concreto simples, na circulação externa para a
implantação de tubulação para escoamento de aguas pluviais.
06.02.020 – Escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em vala, para assentamento de
tubulação de aguas pluviais.
46.05.040 – Tubo de PVC rígido, tipo com junta elástica DN=150 mm, inclusive conexões,
substituindo toda a tubulação de aguas pluviais.
49.03.020 – Caixa de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600 mm, distribuídas ao longo da
tubulação de aguas pluviais.
17.05.100 – Piso com requadro em concreto simples com controle de fck=25 Mpa,
espessura = 10 cm, executado como reparo do piso onde será instalado a tubulação de
aguas pluviais.
18.06.142 – Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída
para o exterior grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa
colante industrializada.
18.06.143 – Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna
com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com
argamassa colante industrializada.
18.06.410 - Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte,
juntas acima de 3 até 5 mm.
14.04.210 – Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm, será
construída para o fechamento do telhado em cima das lajes existentes da circulação
externa.
15.03.110 – Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável sem pintura, utilizada
como apoio da cobertura de telhas.
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16.12.020 – Telhamento em chapa de aço pré pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado,
com espessura de 0,50 m, será executado na circulação externa do Teatro Municipal.
46.05.020 – Tubo PVC rígido, tipo coletor DN = 100 mm, para a junção das calhas com a
tubulação coletora de aguas pluviais, inclusive conexões.
28.20.030 - Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha, com acesso ao camarim.
23.09.040 - Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm.
16.33.102 – Calhas rufos, afins em chapa galvanizada nº26 – corte 0,50 m, a executar na
cobertura da circulação externa.
22.03.030 – Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo, será
instalado na circulação externa do Teatro.
9.0 – SERVIÇOS DE REFORMA NA COBERTURA DOTEATRO: 16.12.020 – Telhamento em chapa de aço pré pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado,
com espessura de 0,50 m, será executado em toda a estrutura do telhado do Teatro.
16.33.102 – Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26, corte – 0,50 m, executar em toda
a extensão perimétrica do Teatro.
16.12.220 – Cumeeira em chapa de aço pré pintada com epóxi e poliéster, ondulado, com
espessura de 0,50 m, será instalada em toda a extensão da cobertura do Teatro.
15.03.150 – Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura,
fixado na estrutura de madeira do telhado, será utilizado como passarela para a manutenção
de cabeamento e a estrutura do telhado.
46.05.020 – Tubo de PVC rígido, tipo coletor de aguas pluviais, com junta elástica, DN=100
mm, inclusive conexões.
46.05.060 – Tubo de PVC rígido, tipo coletor de aguas pluviais, com junta elástica, DN= 250
mm, inclusive conexões.
10.0 – PINTURA GERAL A EXECUTAR NO PRÉDIO DO TEATRO: 03.10.140 – Remoção de pintura das paredes em massa com lixamento.
33.02.080 – Massa corrida a base de resina acrílica, na parte interna e externa do Teatro.
33.10.030 – Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo.
33.07.102 – Esmalte a base de agua em estrutura metálica em portas e vitros.

11.0 – SERVIÇOS DE REFORMA NO HALL DE ENTRADA E BANHEIROS: 17.40.020 - Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local, estucamento e
polimento será executado no hall de entrada.
14.30.440 - Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60
minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM – será utilizado no fechamento de acesso a
escada do mezanino.
03.03.040 - Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto, dos banheiros.
03.03.060 - Demolição manual de revestimento em massa de piso dos banheiros.
04.01.060 - Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore,
divisórias das bacias sanitárias.
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04.11.020 - Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios dos banheiros.
04.11.030 - Retirada de bancada incluindo pertences, bancada de granito.
04.11.060 - Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor.
04.11.140 - Retirada de sifão ou metais sanitários diversos.
17.02.040 - Chapisco com bianco, nas paredes dos banheiros.
17.02.140 - Emboço desempenado com espuma de poliéster nas paredes dos banheiros.
18.06.142 - Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída
para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa
colante industrializada.
18.06.410 - Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte,
juntas acima de 3 até 5 mm.
18.11.042 - Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor,
assentado e rejuntado com argamassa industrializada.
19.01.062 – Peitoril e/ ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm,
acabamento polido.
23.20.040 – Recolocação de folhas de portas, nos banheiros e guichê de cobrança de
ingressos, no hall de entrada do teatro.
23.20.330 – Folha de porta lisa comum – 80 x 210 cm,nos banheiros e guichê de cobrança
de ingressos, no hall de entrada do teatro.
26.20.020–Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baquetes, nos
vidros de frente do teatro.
26.01.040 – Vidro liso transparente de 4 mm, nos vidros de frente do teatro.
32.16.050 – Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca
será executado na marquise de frente ao teatro.
44.02.062 - Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento
polido
44.01.270 - Cuba de louça de embutir oval, nas bancadas de granito.
44.01.200 - Mictório de louça sifonado autoaspirante.
44.01.800 - Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros.
44.03.480 - Torneira de mesa p/ lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão
cromado, DN= 1/2´.
44.20.130 - Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´.
14.03.070 - Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em
alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta (divisória sanitários).
14.30.010 - Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm, será instalado ao lado
dos mictórios, fazendo a separação, entre eles.
22.06.340 - Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré-pintada, formato ogiva, lâmina
frontal de 200 mm, será instalado na fachada do pavimento superior do teatro.
12.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 50.10.100 - Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros, equipamentos
de proteção e combate a incêndio a serem instalados no teatro.
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50.10.060 - Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg, equipamentos de
proteção e combate a incêndio a serem instalados no teatro.
50.10.140 -Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg, equipamentos de
proteção e combate a incêndio a serem instalados no teatro.
50.05.430 - Detector óptico de fumaça com base endereçável, equipamentos de proteção e
combate a incêndio a serem instalados no teatro.
50.01.080 - Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm), equipamentos de
proteção e combate a incêndio a serem instalados no teatro.
50.01.220 - Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável, equipamentos de
proteção e combate a incêndio a serem instalados no teatro.
55.01.020 – Limpeza final da obra compreende todas as partes do Teatro.
05.07.070 – Remoção de entulho de obra com caçamba metálica em geral do Teatro.

Pedreira, 03 de Janeiro de 2020.

___________________________
Eng. Civil Carlos Roberto Lavezzo
CREA 5060266178
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