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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
 O presente Memorial Descritivo tem por finalidade determinar e estabelecer as 
condições e o desenvolvimento das obras e serviços de execução de SERVIÇOS DE TROCA 
DE PISO E PINTURA INTERNA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS no 
auditório municipal de Iraí, neste município de Iraí/RS 

 
TIPO DA OBRA: Troca do piso, pintura interna e melhoria nas instalações dos 
banheiros no auditório municipal de Iraí. 
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Irai – RS  

                               
1.0 –PISOS: 

 
 Deverá ser providenciado a remoção total dos pisos de todos os ambientes 
elencadas na planilha orçamentária que receberam novo revestimento cerâmico. O piso será 
revestido em cerâmica esmaltada ou acetinado, conforme definição do departamento de 
engenharia civil, nas dimensões de 45cmx45cm ou 60cmx60cm branco gelo, ou outra cor clara, 
conforme escolha da prefeitura municipal de Iraí, PEI-05, assentada com argamassa industrial 
adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão 
indicada pela modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi com dimensão indicada pela 
modelo referência. 

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 
assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos 
verticais revestidos com cerâmica. 

Os rodapés dos ambientes deverão ser do mesmo material das cerâmicas, cujo os 
mesmos deveram possuir altura de 7cm. Na escada de acesso ao segundo andar, tanto os degraus 
da escada como os contra-degraus deverão ser revestidos com cerâmicas da mesma classificação. 

Nas soleiras das portas deverá ser colocado cerâmica de cor escura (preto), com a 
finalidade de marcação dos pontos destacados. 

 
2.0 – PINTURA NA PARTE INTERNA DAS SALAS: 

 
 Antes de se iniciar a execução da pintura da parte interna das salas deverá ser 
providenciado a lavagem das paredes com jato de alta pressão. Após a completa limpeza e 
fechamento das imperfeições deverá ser aplicado duas demãos de tinta acrílica em todas as 
paredes internas das salas. 
 A empresa vencedora do certamente responsável pela mão de obra e demais 
instrumentos necessários para execução do serviço além do fornecimento das tintas. 

 
3.0 – MELHORIAS NOS BANHEIROS: 
 
   
 No ambiente deverá ser instalado os pontos de consumo de água, bem como a 
instalação de saída de esgoto com tubulação de diâmetro de 100MM e 40MM. A tubulação de 
esgoto deverá ser ligada pela parte de trás do prédio até o encontro da tubulação existentes, todos 
os estragos e abertos necessários para a realização desta conexão deverá ser reparada pela 
empresa executora da obra. No local deverá ser instalado quatro pontos de iluminação e tomada. 
 As portas de acesso os banheiros deveram ser de alumínio, padrão popular de 
80x210cm. Ainda no mesmo, deverá ser revestido o mesmo com cerâmica branca esmaltada 
45cmx45cm ou 60cmx60cm, ou outra cor clara, conforme escolha da prefeitura municipal de 
Iraí, PEI-05, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e 
espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pela modelo referência inclusive nas 
paredes. Deverá ser feita a remoção das peças existentes com a instalação das novas louças. 
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4.0 –SERVIÇOS FINAIS: 

 
 Todo o rasgo feito na alvenaria ou piso para passagem de tubulação deverá ser 

concertado a fim de não ser possível identificar o dano causado. 
 

5.0 TÉRMINO DA OBRA: 
 

  Depois de finalizados os serviços, a obra deverá ser entregue limpa, organizada, 
para que seu uso possa ser liberado o mais breve possível.  
                                                         

 
  Iraí, 03 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 

________________________________ ________________________________ 
Eng. Civil Mateus Arlindo da Cruz Antônio Vilson Bernardi 

Responsável Técnico Prefeitura de Iraí Prefeito Municipal de Iraí 
CREA-RS 237045  

 


