
 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

 

REFORMA SETOR DE MERENDA ESCOLAR 

 

 

 

 

 



 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra para reformas gerais como revestimentos de piso e paredes, retirada de 

divisórias leves existente, pinturas e alvenarias, assim como ampliação de espaço 

para escritório. 

O canteiro de obras deve proporcionar facilidade no descarregamento de 

materiais e na retirada de entulhos, além de ser mantido permanentemente limpo. 

Devendo ter-se o devido cuidado com o restante da obra existente, de modo a não 

ocasionar qualquer dano. Deve-se evitar o desperdício de materiais e a perda do 

serviço. 

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DIVERSAS 

 

No local há instalada várias divisórias internas antigas que deverão ser retiradas para 

a abertura de espaço e remodelação do local, assim como remoção de portas e 

janelas, cubas e demais equipamentos, alguns serão reaproveitados. Serão demolidas 

algumas paredes para abertura de novas portas e janelas. 

 

CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, PINTURA E SERVIÇOS DIVERSOS 

 

Construções e Serviços Diversos 

 

Serão executadas paredes internas de 1,50 metros de altura pra serem usadas de 

apoio as bancadas de inox, estas serão revestidas por cerâmica. 

Sobre a parede de alvenaria de 1,50 metros para dividir o espaço do depósito da 

merenda escolar e parte de vestiário e convivência de funcionários será instalada 

divisório de PVC, deixando um vão livre até o teto de 80 cm para ventilação, este 

então será fechado com tela mosqueteira anti-insetos. 

Alguns vão de portas e janelas deverão ser fechados com alvenaria e novos vãos irão 

ser abertos para melhor adequação do local. 

Uma ampliação será feita na parte do escritório, formando mais uma sala e uma 

varanda na porta de acesso ao mesmo, as mesmas serão em alvenaria e cobertas 

com telhas de fibrocimento. Também será executado um novo abrigo de gás em 

alvenaria. Novas portas e janelas serão instaladas para melhorar o fluxo das 

instalações. As calçadas externas na parte de acesso ao escritório e aos funcionários 

deverá receber revestimento cerâmico conforme demostrado em projeto. 

As abas da edificação que hoje são em madeira serão substituídas por PVC e os 



 

 

espelhos deverão ser substituídos por novos. 

Em uma das portas de acesso a edificação existente há um toldo metálico o mesmo 

deverá ser retirado e reinstalado em outro porta que será aberta e que dará acesso a 

sala dos funcionários. 

 

Serviços de Pintura 

 

Deverá ser executada limpeza com jato de alta pressão em paredes internas e 

externas da edificação, para posterior lixamento em paredes mais danificadas, 

aplicação de fundo preparador e pintura com tinta acrílica semibrilho.  Também deverá 

ser efetuada pintura em espelhos novos de madeira. 

 

Instalações Elétricas 

 

Nas bancadas da cozinha, parte de serviço e no escritório que será ampliado deverá 

ser feita a instalação de tomadas e iluminação necessária para utilização dos 

equipamentos, a fiação deverá ser ligada a fiação existente e embutida na alvenaria 

através de eletrodutos. 

 

Instalações Hidrossanitários 

 

Deverá ser feita a instalação de água fria para todas as cubas e bancadas da cozinha 

com tubos de PVC 20 mm, vindos das instalações existentes e embutidos na 

alvenaria, conforme representado em projeto. Também deve ser executada as 

tubulações de esgoto das mesmas com tubos de PVC 40 mm que serão ligados a uma 

caixa de gordura e posterior ao sistema de tratamento de esgoto existente. 

 

Aparelhos Sanitários e Metais 

 

As cubas em granito existente serão reutilizadas, então deverão ser reinstaladas e 

junto com elas também deverá ser instalada papeleira, saboneteira e porta papel 

higiênico no banheiro. Será construído um novo abrigo de gás e para este as 

tubulações de cobre novas deverão ser executas. 
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