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ANEXO X 
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ MG 

 
 
 
MEMORIAL DESCRITO DOS SERVIÇOS 
 
 
01 -  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. 
 
Demolições de piso cerâmico, piso em ardósia, demolição de alvenaria em bloco 
cerâmico, demolição de reboco e remoção de porta e janela. 
 
02 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO. 
 
Alvenaria de vedação bloco cerâmico; será executado alvenaria nos fechamentos 
de vão conforme projeto de arquitetura. 
 
03 – PORTA DE MADEIRA. 
Serão instaladas porta de madeira de lei prancheta para pintura completa, A 
fechadura deverá ser com maçaneta em alumínio. 
 
04 – JANELA DE CORRER EM FERRO. 
Serão instaladas janelas de ferro em correr, janela completa inclusive fechadura. 
 
 05 – INSTALAÇÕES HIDORSANTIRAS  
As instalações hidráulicas deverão ser executadas com base nas normas técnicas 
da ABNT. Nenhuma instalação poderá ser executada sem a expressa aprovação 
do engenheiro responsável. 
Tubos e conexões de PVC para instalações de água fria, Tigre ou similar. 
Tubos e conexões de PVC para instalações de esgotos sanitários, Tigre o similar. 
 
06 – REVESTIMENTOS 
CHAPISCO: Será aplicado o chapisco de cimento e areia, traço 1:3 (execução, 
incluindo o fornecimento e transporte de todos materiais) 
REBOCO: Reboco com argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), esp. 20mm, 
aplicação manual, preparo mecânico. 
 
07 – PISOS 
CONTRAPISO, LASTRO DE CONCRETO; será executado contra piso em 
concreto não estrutural com esp=2cm. 
Revestimento em piso porcelanato e revestimento em piso cerâmico. 
Bancada em granito cinza andorinha E = 3 cm. 
 
08 – LOUÇAS E METAIS 
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Cuba me aço inox de embutir, assentamento em bancada, válvula de 
escoamento de metal. com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo 
com acabamento cromado, fornecimento e instalação.  

Torneira de pia, instalada completa 
 
09 – PINTURA 
A pintura será executada no melhor nível de qualidade e cuidado, oferecendo 
acabamento perfeito.  
A pintura sobre paredes e tetos deverá obedecer o seguinte: 
Lixamento para retirar todos os caroços e rebarbas que houverem; 
Pintura com tinta látex PVA e esmalte sintético, 02 demãos, internamente e 
externamente; 
Pintura em esquadrias metálicas: 
Lixamento para retirar as rebarbas existentes 
Pintura de acabamento com esmalte sintético. 
Pintura em esquadrias de madeira (portas) 
Regularização com líquido selador 
2 - Pintura de acabamento com esmalte sintético. 
 
10 – VIDROS  
Vidro comum liso incolor, esp, 4mm, inclusive fixação e vedação. 
 
11- LIMPEZA DA OBRA. 
No final de todos os serviços deverá ser procedida a limpeza final e remoção de 
todos os entulhos. 
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