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Anexo 1 
 

REFORMA DAS SALAS 351, 353 e 374 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ARQUITETURA 
 
 
 
1 - Objeto: 
 
 
Serão executados os seguintes serviços: 
 

 Fornecimento e Instalação de equipamentos de Ar Condicionado (Split’s) existentes; 
 Demolição de alvenarias; 
 Execução das novas paredes e divisórias em gesso acartonado;  
 Execução de serviços de marcenaria( fornecimento e instalação de portas e roda-pé); 
 Fornecimento e Instalação de piso Pavifloor; 
 Execução de serviços de Instalações Elétricas; 
 Execução de serviços de pintura e arremates de emboço; 
 Limpeza e retirada de entulho. 

 
2 – Descrição dos serviços: 
 
2.1 – Remoção de equipamentos: 
 
 Antes de serem iniciados os serviços de demolição, os itens a seguir relacionados deverão ser 
removidos para posterior reaproveitamento pelo IMPA: 
 
 
Luminárias, placas de forros/ luminárias, placas de pisos, aparelhos de ar condicionado tipo Split 
e portas de madeira. 
 
  
Obs.: Será de responsabilidade do construtor o eventual reaproveitamento dos aparelhos de ar 
condicionado nesta obra, bem como o remanejamento de  portas de madeira e de painéis de 
divisórias, cabendo ao mesmo, portanto total zelo nos processos de desmontagem guarda 
transporte e correta instalação reaproveitamento dos mesmos.  
 
 
2.2 – Demolições: 
 
As alvenarias deverão ser demolidas as paredes indicadas no projeto executivo. A demolição das 
paredes deverá ser feita de maneira cuidadosa para evitar atingir tubulações das redes elétricas 
existentes.  
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O forro existente deverá ser cuidadosamente removido e entregue ao IMPA junto com as 
luminárias, pois serão reaproveitados no próprio prédio.  
  
OBS: Todos os serviços de demolição serão feitos em horários previamente autorizados pelo 
IMPA e de forma a não atrapalhar o funcionamento do prédio. 
 
2.3 – Alvenarias:  
 
2.4.1 - Serão executadas em gesso acartonado e receberão tratamento acústico com Lã de Rocha. 
As paredes serão executadas até a laje de concreto a fim de assegurar maior vedação acústica aos 
ambientes. As paredes de gesso que irão dividir as salas 2,3 e 5 do corredor interno terão painéis 
de vidro como indicado em planta ARQ 03. Os vidros serão fixados em caixilhos de alumínio 
anodizado padrão natural e terão 6mm de espessura e serão instalados a 90 cm do chão e irão até 
a altura das portas (ver corte AA) 
 
2.4 – Esquadrias e Marcenaria:  
 
2.4.1 – Todas as portas de madeira serão novas e fornecidas pelo construtor. Serão fornecidas e 
instaladas: 5 portas de 0,70 x 2.10 m localizadas nos acessos das novas salas 1,2,3,4,5  uma porta 
de 0,80 x 2,10m para o depósito e uma porta dupla de 1.40 x 2.10 m para o acesso ao corredor 
interno das salas 1,2,3,4 e 5. As portas serão semi ocas de madeira de Lei dotadas de fechadura e 
dobradiças cromadas da marca LA FONTE e iguais as existentes no IMPA. As portas serão 
lixadas, emassadas e terão acabamento final em pintura de esmalte sintético. Os alisares serão de 
madeira de lei pintados na cor branca em esmalte sintético e serão idênticos aos existentes no 
IMPA. 
 
2.5 – Pavimentação: 
 
2.5.1 – Interior dos ambientes: 
 
Será utilizado em todos os ambientes internos, piso de madeira tipo laminado da DURAFLOOR 
padrão Carvalho-Pró.  Será exigida a resistência para tráfego comercial.  Os roda-pé serão do 
mesmo fabricante do piso e terão 12 cm de altura (ref.: clássico). Em todas as portas internas 
serão utilizados o perfil “T Slim”. Nas portas externas será utilizado o perfil redutor “Slim”. 
Antes da aplicação do piso será aplicada manta DURASALIENT em todo o ambiente. O 
fornecimento e a instalação dos pisos será feita pelo Construtor e deverá portanto ser orçada 
pelos licitantes. Se possível, os pisos existentes serão reaproveitados, caberá ao construtor apenas 
fazer o tratamento necessário ao contra piso de forma a que sejam eliminados todos os desníveis 
ou falhas que possam comprometer o acabamento final da obra (caso seja possível aproveitar 
parte do piso existente o valor equivalente a metragem aproveitada será abatido do total a ser 
pago ao Construtor. 
 
2.6 – Revestimento de Paredes: 
 
As paredes internas serão pintadas com tinta acrílica aplicada sobre massa corrida. As paredes 
externas voltadas para o corredor do prédio serão pintadas e eliminados todos os vestígios das 
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obras realizadas. 
 
2.7– Tetos e Forros:              
 
O Construtor irá fornecer e instalar placas acústicas minerais removíveis de 1,25 cm x 62,5 cm 
conforme projeto de arquitetura. As placas removíveis serão apoiadas sobre estrutura metálica de 
perfil ´T`, acabamento com pintura eletrostática na cor branca. Referência linha Feinstratos 
microperfurado da Knauf-AMF ou similar.  
 
2.8 – Instalações Elétricas: 
 
Serão fornecidas e instaladas pelo CONSTRUTOR as luminárias e pontos de lógica/ telefonia e 
eletricidade constantes do projeto de instalações que integra este edital. As instalações serão 
embutidas nas paredes de gesso acartonado e obedecerão ao padrão das demais salas do IMPA.   
 
2.9 – Equipamentos e Acessórios: 
 
2.9.1- Ar Condicionado: 
 
Serão retirados pelo construtor e reinstalados futuramente pelo IMPA quatro aparelhos de ar 
condicionado tipo split. O construtor deverá fornecer e  instalar  cinco novos aparelhos ( 3 de 
9.000 BTU’s, 1 de 12.000 BTU’s e 1 de 18.000 BTU’s) e aproveitará na medida do possível as 
instalações de drenos e de energia/gás existentes.  
 
3– Arquivos relacionados: 
 
Os documentos abaixo enumerados são partes integrantes do presente documento e deverão ser 
consultados para a perfeita compreensão do objeto. 
 
3.1 – Projeto de Arquitetura: 
 
Representados nos seguintes desenhos: 
 
- ARQ. 01 –  SALAS 351, 353 e 374 -  Situação Atual 
- ARQ. 02  –  SALAS 351, 353 e 374 - Planta Demolir/Construir 
- ARQ. 03  –  SALAS 351, 353 e 374 - Situação Proposta 
- ARQ. 04  –  SALAS 351, 353 e 374 - Lay Out 
- ARQ. 05 –  SALAS 351, 353 e 374 - Planta Refletida de Teto 
- ARQ. 06 –  SALAS 351, 353 e 374  - Cortes 
- ARQ .07 –  SALAS 351, 353 e 374  - Planta Elétrica e Estabilizada 
- ARQ. 08 –  SALAS 351, 353 e 374  - Planta de Lógica e Telefonia 
 
3.2 – Planilha Orçamentária: 
  
Ver ANEXO 2 - Planilha Orçamentária  
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4 – Condições Gerais: 

4.1-  Os serviços serão pagos em duas parcelas. A primeira parcela a quinze dias da data da 
assinatura do contrato ou da Autorização de Serviço e será de valor equivalente ao 
percentual dos serviços já concluídos até aquele momento (o que será aferido pela 
fiscalização do IMPA). A segunda parcela será paga após a entrega e aceitação dos 
serviços, desde que aceitos pela Fiscalização do IMPA. Os pagamentos serão feitos em 
até cinco dias úteis, desde que aprovados pela Fiscalização. 

4.2- Os serviços serão executados obrigatoriamente em finais de semana, das 18.00 horas 
de sextas feiras até as seis horas da manha das segundas feiras. Toda a entrega de 
materiais e retirada de entulho deverá ocorrer aos sábados entre 7.00 e 18.00 horas. Na 
segunda feira será permitida a entrada de caminhão para retirada de caçamba de 
entulho entre as 7.00 e 11.00 horas da manha. Não será permitido ao construtor manter 
caçambas de lixo ou entulho no estacionamento do IMPA durante a semana e, 
portanto, todo o material deverá ser removido no horário acima. 

 OBS: Para assegurar que a limpeza interna  possa ser feita adequadamente, todo o 
material a ser removido deverá ser retirado do interior do prédio antes das 7.00 horas 
da manha de cada segunda feira, pois será proibido o tráfego de empregados do 
construtor no interior do prédio após tal horário. 

4.3-  No ato da autorização de início dos serviços o construtor deverá apresentar ao IMPA a 
relação de empregados que irão trabalhar na obra, já que será proibida a entrada de 
pessoas no prédio que não tenham sido previamente cadastradas pelo contratante. 
Sempre que a relação de empregados tiver que ser alterada, os novos nomes deverão 
ser comunicados ao setor de controle de contratos do IMPA (Sr. Guilherme) com 48 
horas de antecedência, a fim de que a nova relação seja encaminhada à portaria em 
tempo hábil. Além do nome completo, deverão ser fornecidos os seguintes dados para 
cadastro: número do documento de identidade e a data de nascimento. 

4.4- O prazo máximo para execução das obras será de sessenta dias corridos. 

4.5- O construtor deverá manter portas e janelas protegidas durante a execução dos serviços 
a fim de evitar que a poeira se espalhe pelo prédio. Na entrada e saída de cada obra 
deverá ser mantido pano unido que retenha a sujeira da sola dos sapatos dos 
empregados do construtor. Periodicamente deverá ser procedida a limpeza das áreas 
vizinhas ao local das obras. Durante a semana será proibido manter entulho ou sacos 
de restos de comida e de matérias no interior dos ambientes que estiverem sendo 
reformados, para tal sempre as segundas feiras todo o entulho deverá ser removido do 
IMPA e os locais mantidos limpos até a sexta feira seguinte. 

..............xxxxxxxxxxx............. 


