PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLÍCAS

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA:-

Reforma do Museu Municipal.

LOCAL:-

Praça Coronel João Pedro, nº 103, Centro - Pedreira - SP

GENERALIDADES:
As presentes especificações fixam normas a serem seguidas para os serviços de reforma do
Museu Municipal.
A presente obra visa proporcionar melhores condições das instalações e da estrutura do prédio
conforme o projeto em anexo e, também, por ser um prédio histórico com muitos anos de
existência, no qual será instalado para visita pública todos os documentos, arquivos, obras de
arte e peças de utensílios antigas com grande valor histórico da cidade.
A execução dos serviços obedecerá rigorosamente o projeto em sua forma, dimensões e
concepção arquitetônica, memorial descritivo e ficará a critério da fiscalização impugnar, mandar
e refazer qualquer serviço que não obedeça às condições do projeto.
O empreiteiro deverá estar aparelhado com máquinas e ferramentas necessárias às obras, 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:Face a idade e o estado de conservação do edifício, faz-se necessária a remoção de toda
cobertura, bem como de sua estrutura. Será removido também todo forro existente e os degraus
da escada interna, para manutenção. Serão removidas todas as esquadrias de madeira e seus
batentes. Será feita a demolição de parte da alvenaria, conforme o projeto. Todas as louças,
metais e bancadas existentes serão removidos. Para garantir a segurança dos transeuntes no
período da reforme, será feita a proteção da fachada com tela de nylon.
2.0 – SERVIÇOS DE ESTRUTURA A SER REFORMADA:Para adequar às necessidades de um museu, será feita a demolição de uma laje existente para
a construção de uma nova laje, no mesmo nível do pavimento térreo do edifício. Para tanto serão
executadas estacas escavadas mecanicamente, conforme o projeto, e serão executadas as
estruturas em concreto armado necessárias para a instalação de uma nova laje. Será feita uma
nova escada para atender às necessidades de saídas de emergência e de circulação de público.
Estão previstas, também, vigas em concreto armado para o reforço estrutural eventualmente
necessário face às demolições de alvenaria necessárias à adaptação do prédio para o
atendimento ao público.
3.0 COBERTURA:-
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Toda a estrutura para receber o novo telhado será feita em madeira tesourada. Sobre a estrutura
será aplicada manta plástica revestida por película de alumínio. Sobre a manta será executado
o telhamento em telha francesa.
4.0 PISO:Na área interna o piso será refeito em ladrilho hidráulico, como o existente hoje. O sanitário
receberá piso em porcelanato esmaltado polido. A área técnica, bem como a copa, receberão
piso em cerâmica esmaltada. No pavimento superior será executada a raspagem com
calafetação e aplicação de verniz sinteco no assoalho de madeira existente. A rampa externa a
ser executada e a escada externa receberão ladrilho hidráulico antiderrapante tipo rampa.
5.0 DIVISÓRIA/FECHAMENTO:Será executada a alvenaria em bloco cerâmico de vedação conforme o projeto. Será executada
uma divisória em vidro temperado simples, com coluna estrutura em alumínio extrudado para o
setor administrativo, conforme o projeto.
6.0 ESQUADRIAS:Após serem repintadas, as esquadrias de madeira existente serão recolocadas, de acordo com
o projeto. Serão instaladas novas portas lisas com batente em madeira, conforme o projeto
arquitetônico. Será executado guarda corpo com vidro de 8mm na escada externa e no hall
lateral. Serão instaladas as ferragens das novas portas e reinstaladas as ferragens das portas
antigas, que terão suas dobradiças substituídas de acordo com a necessidade.
7.0 REVESTIMENTO:Onde apresentar problemas, o revestimento existente será removido ou apicoado para receber
o tratamento necessário, seja ele impermeabilizante ou não. Todas as trincas existentes serão
reparadas e as novas alvenarias receberão chapisco e emboço desempenado com espuma de
poliéster. O sanitário receberá argamassa de regularização, sobre a qual será assentado
revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular. Sobre a bancada do
banheiro será instalado um espelho em vidro cristal liso com espessura de 4mm.
8.0 PINTURA:As paredes e tetos serão revestidos com tinta acrílica em cores a serem definidos pela
fiscalização, a pintura acrílica deverá ser feita na quantidade de demãos necessárias para a
perfeita cobertura de toda superfície.
Os gradis e estruturas em aço serão pintados com esmalte em cores a serem definidas pela
fiscalização.
9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:Toda instalação hidrossanitária do prédio será refeita conforme o projeto, Serão instalados novos
reservatórios de 2000l cada e será feita toda tubulação nova de água e esgoto. As louças e
metais a serem instalados estão descritas na planilha orçamentária e deverão seguir o projeto
hidráulico. O sanitário contará ainda com a instalação de dispenseres de papel higiênico, papel
toalha, saboneteira e secador de mãos.
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Todo o cabeamento será executado com cabos de cobre isolados protegidos por eletrodutos de
PVC corrugado flexíveis de acordo com a planilha.
As tomadas e interruptores deverão ser instalados conforme projeto e planilha em caixas de PVC
e terão acabamento na cor branca.
O edifício receberá a instalação de um elevador para uso de pessoas com mobilidade reduzida.
Será feita a instalação de equipamentos de ar condicionado, de acordo com projeto.
A iluminação deverá seguir as especificações de projeto e planilha.
11.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO:Será feita a instalação de sinalização de prevenção e combate a incêndio conforme o projeto. As
portas receberão barra antipânico. Serão instalados extintores manuais de gás carbônico e de
água, conforme o projeto, sobre suportes para piso em aço inoxidável. A iluminação de
emergência está contemplada nas instalações elétricas.
12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES:Será feita a limpeza final da obra e a remoção de todo entulho proveniente das demolições e das
obras.
Será feita a sinalização vertical do museu, em conformidade com o definido pela comissão de
administração do Museu.
Será feita a sinalização dos ambientes em placa de PVC, e a sinalização em braile do início e do
final dos corrimãos.
Será feita também a instalação de placa comemorativa em aço inoxidável.

Pedreira, 17 de Março de 2020.

_______________________________
Arquiteto Alexandre Ariolli Nascimento
CAU – A55142-2
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