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Anexo 1 
 

REFORMA DA SALA DE CONVÍVIO DE PESQUISADORES 
 

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

 Demolição e construção de novas paredes alvenarias; 
 Execução de paredes divisórias em gesso acartonado e em vidro;  
 Fornecimento e instalação de esquadrias de madeira e de alumínio e vidro; 
 Fornecimento e instalação de forro em placas acústicas; 
 Fornecimento e aplicação de pisos sintéticos; 
 Fornecimento e instalação de luminárias, interruptores e tomadas; 
 Execução de fundações e de estrutura de concreto armado e em aço. 
 Fornecimento e instalação de telhas metálicas e de impermeabilização de calhas de 

concreto armado; 
 Remanejamento, fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo Split; 
 Execução de cobertura de vidro com estrutura metálica; 
 Execução de novas redes de instalação elétrica e de telemática; 
 Execução de deck de madeira; 
 Execução de serviços de marcenaria e pintura. 

  
2 – Descrição dos serviços: 
 
2.1 – Serviços Iniciais e normas a serem cumpridas durante a obra: 
 
2.1.1- Taxas e Impostos: 
 

Será de responsabilidade do Construtor arcar com os custos de pagamento de: ART do 
CREA, seguro de acidentes de seus funcionários, seguro de riscos de engenharia, e 
demais taxas e licenças de obras que incidam nesta construção, desde que previstas neste 
Edital. Os impostos incidentes sobre a mão de obra e sobre os serviços e materiais 
deverão estar inclusos no custo unitário dos serviços. 

 
2.1.2 -  Administração e Supervisão da Obra: 
 

 Deverá ser incluído neste item os custos diretos e indiretos do construtor 
 
2.1.3 -  Equipamentos de proteção, fretes  e ferramentas necessárias à execução da obra: 
 

Deverá ser orçada a verba necessária a cobrir todos os custos, inclusive os de aluguel de 
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andaimes, betoneiras, guinchos e etc.... 
 

2.1.4 – Instalações Provisórias e Normas do Contratante: 
 
 
a- A carga e descarga de matérias e insumos da obra, o que inclui a retirada de entulho 

será obrigatoriamente realizada aos sábados e domingos (devido a falta de espaço no 
estacionamento do IMPA). O custo desta operação deve ser considerado no orçamento 
de cada licitante. Será disponibilizada uma vaga de estacionamento para uma caçamba 
de entulho que atenderá a movimentação da obra entre a segunda e a sexta feira de 
cada semana. O restante do entulho que não couber na caçamba deverá ser armazenado 
no canteiro de obras ensacado e limpo e fora da visão dos usuários do IMPA. 

b-  O IMPA irá disponibilizar espaço coberto para que o Construtor faça o vestiário, 
escritório da obra e almoxarifado de materiais. Esse local será a Churrasqueira 
localizada próxima ao canteiro de obras e aonde existe um pequeno sanitário que 
poderá ser utilizado pelos funcionários do Construtor.  Caso julgue necessário dispor 
de mais espaço o construtor deverá incluir em sue orçamento o custo de construção de 
tais compartimentos. A limpeza e segurança permanente de todas as áreas ocupadas 
pelo construtor ficará sob sua inteira responsabilidade cabendo ao mesmo devolver os 
ambientes limpos e em perfeitas condições de uso. 

c- Todos os serviços de demolição e outros que gerem ruídos elevados ou vibrações 
deverão ser  realizados a noite (até as 22.00 horas e ou em finais de semana (sábados 
das 8.00 as 18.00 horas) para não interferir nas atividades de pesquisa e estudo do 
IMPA. Deverá no entanto ser respeitado o horário de silêncio previsto em Lei, visto 
que o IMPA está situado em área residencial, ficando desde já claro que os visinhos 
não poderão ser incomodados. 

d- A limpeza da obra e das áreas contíguas deverá ser permanente já que o prédio estará 
habitado e em funcionamento. Os funcionários do Construtor não poderão em hipótese 
alguma se deslocar para outro local que não o da realização das obras.  

e- Para que todas as normas serão cumpridas o Construtor se obriga a manter 
permanentemente um Mestre de Obras que responda pela disciplina de seus 
funcionários. 

f- Será exigida a prévia identificação de todos os empregados do Construtor para ingresso 
no IMPA durante as obras. Serviços executados fora do horário normal de expediente 
(segunda a sexta feira das 7.00 as 18.00 horas) deverão ser comunicados por escrito (e-
mail) com antecedência de dois dias úteis. 
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 2.2 – Demolições: 
 
2.2.1- 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, armários de madeira embutidos na parede, forros/ luminárias, aparelhos de ar 
condicionado tipo Split e portas de madeira. 
  
Obs.: Será de responsabilidade do construtor o reaproveitamento dos aparelhos de ar 
condicionado nesta obra, bem como o ajuste e remanejamento de armários e portas de madeira, 
cabendo ao mesmo, portanto total zelo nos processos de desmontagem guarda transporte e 
correta instalação reaproveitamento dos mesmos.  
 
2.2.2 – Alvenarias, forros, pisos e luminárias: 
 
As alvenarias que deverão ser demolidas estão indicadas no projeto executivo. A demolição das 
paredes deverá ser feita de maneira cuidadosa para evitar atingir tubulações das redes elétricas 
existentes.  
 
O forro existente deverá ser cuidadosamente removido e entregue ao IMPA junto com as 
luminárias, pois serão futuramente reaproveitados no próprio prédio.  
  
 
2.3 – Fundações, Estrutura, Impermeabilização e Movimento de Terra: 

2.3.1 Serão executados todos os elementos estruturais constantes do projeto estrutural 
fornecido pelo contratante. Caberá ao construtor fazer revisão nos cálculos do projeto e 
apresentar declaração que o revisou e que, estando de acordo com o mesmo, assume 
total responsabilidade pelo mesmo, pela segurança e solidez da obra que irá executar. 
Além dos elementos de concreto armado (vigas, pilares, lajes e sapatas, o projeto 
também prevê a utilização de estrutura metálica e de vidro que será igualmente 
revisada após o qual passará a ser de total responsabilidade do construtor. Caso a 
revisão do calculo apresente alguma discrepância ou deficiência, o construtor deverá 
apresentar por escrito sua memória de cálculo assinalando os pontos criticados e as 
soluções propostas. O prazo máximo para apresentação desse relatório será de trinta 
dias corridos a contar da assinatura do contrato. Qualquer alteração que se faça 
necessária no cálculo estrutural e que represente em alteração de metragem de forma, 
peso de ferragem ou volume de concreto será indenizada através dos preços unitários 
da proposta do construtor. Casos omissos serão remunerados com base nos preços 
unitários fornecidos pela Editora PINI, válidos para a cidade do Rio de Janeiro. 
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2.3.2 Todo o movimento de terra, para corte e reaterro será de responsabilidade do 
construtor. Antes do início das escavações o construtor deverá apresentar ao 
contratante o plano de trabalho proposto contendo o plano de contenções e local para 
guarda de solo a ser reaproveitado a ser escolhido previamente e de comum acordo 
com a administração do IMPA.  

2.3.3 Serão colhidos corpos de prova de cada concretagem para comprovação da qualidade 
do concreto utilizado na obra que deverá obedecer aos parâmetros definidos pelo 
calculista do Construtor e também as normas técnicas aplicáveis a cada caso. 

2.3.4 As calhas de coleta de águas pluviais de concreto armado serão impermeabilizadas 
com manta asfaltica aplicadas sobre argassa de cimento e areia já nivelada e com os 
devidos caimentos em direção aos ralos e tubos de queda. Após a aplicação da manta 
asfáltica as calhas serão revestidas em argamassa de cimento e areia traço 1: 3. 

 
2.4 – Alvenarias e Divisórias:  
 
As paredes internas serão executadas em gesso acartonado e receberão tratamento acústico com 
Lã de Rocha. Essas serão executadas até a altura da laje de concreto a fim de assegurar maior 
vedação acústica aos ambientes. As paredes de gesso que irão dividir as salas 2 / 3 e as salas 1 e/ 
área de impressão terão painel de vidro como indicado em projeto. Os vidros serão fixados em 
caixilhos de alumínio anodizado padrão natural e terão 6mm de espessura, serão instalados a 90 
cm do chão e irão até o teto. Entre a sala de convívio e sala 1 a divisória será em  vidro laminado 
com caixilho de alumínio dotado de baguetes e acessórios apropriados para esse fim. Essas 
divisórias serão do tipo piso/teto e o construtor apresentará um protótipo para aprovação prévia 
da fiscalização antes de contratar o serviço.. 
 
2.5 – Revestimento de Paredes: 
 
As paredes internas serão emboçadas e terão acabamento em pintura acrílica aplicada sobre 
massa corrida. As superfícies de paredes da circulação interna do prédio e as das paredes 
externas contíguas ao local da nova obra serão totalmente pintadas ao final da obra de forma a 
que não se perceba a emenda de novas superfícies com as antigas. 
 
2.6 – Pavimentação: 
 
2.6.1 – 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 
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fornecimento e a instalação dos pisos será feita pelo Construtor a quem caberá 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. 
 
2.6.2 – Áreas Externas:  
 
Será construído pelo construtor um deck de madeira de Lei (IPÊ) com frisos aparelhados de 2 cm 
de espessura fixados em estrutura de mesmo material e coloração das peças de acabamento 
 
2.7 – Esquadrias e Marcenaria:  
 
2.7.1 – Esquadrias: 
 
2.7.1.1-  Esquadrias de madeira: 
 
As portas de madeira existentes serão substituídas por novas do tipo semi oca fornecidas com  
fechaduras e dobradiças cromadas de primeira qualidade da marca LA FONTE ou similar de 
qualidade igual ou superior.. As novas portas serão lixadas, emassadas e terão acabamento final 
em pintura de esmalte sintético acetinado. Os alisares serão de madeira de lei pintados na cor 
branca em esmalte sintético e serão idênticos aos existentes no IMPA. 
 
2.7.1.2 – Esquadrias de Vidro: 
 
Serão fornecidos e instalados painéis de vidro temperado incolor  de 10mm de correr, dotados de 
fechaduras, puxadores, trilhos, roldanas e guias em metal cromado. Serão fornecidos 02 
conjuntos de 3,58 x 2,10 cada(PV1); 02 conjuntos de 1,67 x 2,10 cada(PV2) e um conjunto de 
4,00 x 2,10 PV3). Todos os conjuntos serão dotados de portas de correr sendo os PV1  e PV3 
serão dotados de 4 folhas cada (duas fixas e duas de correr) e o PV2 dotado de duas folhas (uma 
fixa e outra de correr) 
 
2.7.2 – Marcenaria: 
 
2.7.2.1- Armários: 
 
Os armários embutidos existentes na atual “sala do café” serão desmontados e remanejados para 
os locais indicados em planta. As adaptações que se fizerem necessárias serão feitas pelo 
construtor que entregará os armários envernizados e ou pintados (manter o padrão atual) com 
novos puxadores e com novas dobradiças e fechos. 
 
2.7.2.2 – Detalhes de Friso de Madeira:  
 
Nos locais indicados na planta legenda serão fornecidos e instalados pelo construtor painéis de 
madeira (IPÊ) em frisos de aprox. 7 cm de largura conforme detalhe da planta ARQ 07 com 
acabamento em verniz fosco. Os frisos serão fixados com pregos sem cabeça rebatidos e com 
orifícios tamponados com massa de mesma coloração da madeira de forma a tornar 
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imperceptível a referida fixação. 
 
2.8 – Tetos e Forros:  
 
Conforme assinalado na planta legenda, o construtor irá fornecer e instalar placas acústicas 
minerais removíveis de 1,25 cm x 62,5 cm nas salas 02 e 03 e placas de 62,5 cm x 62,5cm  na 
Sala de Convívio. As placas removíveis serão apoiadas sobre estrutura metálica de perfil ´T`, 
acabamento com pintura eletrostática na cor branca, referência linha Feinstratos micro perfurado 
da Knauf , AMF ou similar.  
A sala de Convívio terá ainda tabeira em gesso acartonado com acabamento em tinta acrílica 
aplicada sobre massa corrida. . 
 
O teto da sala 01 e da sala de impressão serão rebaixados em placas de gesso acartonado com 
acabamento em pintura acrílica aplicada sobre massa corrida. 
 
2.9– Cobertura,Tetos e Forros: 
 
2.9.1- Cobertura:  
 
2.9.1.1- Cobertura Metálica: 
 
A Cobertura da Sala de Convívio será executada em duas águas, com telhas metálicas termo 
acústicas do tipo sanduíche com enchimento em fibra sintética e pintura eletrostática na cor 
branca por ambas as faces.  
 
2.9.1.2- Cobertura em vidro: 
 
A cobertura das varandas será em painéis de vidro laminado de 8mm fixados na estrutura 
metálica que se encontra devidamente detalhada no projeto de cálculo estrutural. Os perfiz 
metálicos serão tratados e pintados com esmalte na cor cinza chumbo e os vidros terão caimento 
de 2% em direção a calha metálica localizada junto a estrutura de concreto do novo prédio. E 
referida calha será esgotada através de tubos de PVC que serão instalados na lateral da mesma e 
que passarão para o interior da sala através de furos na viga de concreto armado e que já na face 
interna das vigas serão interligadas aos tubos de águas pluviais que recolherão as águas das 
calhas de concreto da cobertura principal. Os painéis de vidro serão fornecidos pelo Construtor 
da obra. 
 
2.10 – Instalações Prediais: 
 
Serão fornecidas e instaladas pelo Construtor as luminárias e pontos de lógica/ telefonia e 
eletricidade constantes do ante projeto de instalações elétricas e de drenagem  que integram este 
edital obedecendo as seguintes especificações: 
 
 
2.10.1 – Luminárias, Interruptores e Tomadas: 



Versão 18-06-09 
Revisão 02/10/2009 

7 

 

 Luminárias quadradas de embutir, próprias para forro de  62,5 x 62,5 cm com 4 lâmpadas 
fluorescentes de 16 w cada com corpo em aço tratado com pintura eletrostática cor branca 
refletor em alumínio de alto brilho e sistema de fixação próprio para o tipo de instalação 
que a presente obra requer. (ver quantidade e localização na planta ARQ 04). As 
luminárias serão fornecidas completas com lâmpadas e reatores. 

 Luminárias retangulares de embutir, próprias para forro de 125 x 62,5 cm com 2 
lâmpadas de 32W cada com acabamento idêntico ao acima descrito(ver quantidade e 
localização na planta ARQ 04). As luminárias serão fornecidas completas com lâmpadas 
e reatores. 

 Luminárias cilíndricas de alto rendimento com refletor em alumínio anodizado, visor em 
vidro jateado para embutir em forro de placas ou de gesso, equipada com duas lâmpadas 
fluorescentes compactas de 18W e reator eletrônico de 110V/60Hz. 

 
2.10.2  – Fios, Cabos, Quadros Elétricos, Eletrodutos e Acessórios: 
 

 Os quadros elétricos serão de embutir com porta da marca Siemens ou similar, 
dotados de barramento trifásico e terão disjuntor geral de proteção. Serão fornecidos 
3 quadros, sendo um para 18 disjuntores e dois para 12 disjuntores; 

 Serão utilizados fios e cabos da marca Pirelli (ou similar de qualidade igual ou 
superior) conforme descritos na planilha orçamentária deste Edital. Todos os fios e 
cabos serão do tipo anti-chama; 

 A bitola mínima dos fios a ser utilizada será de 2,5 mm2; 
 Os eletrodutos serão de PVD marca tigre na bitolas assinaladas em planta. Será 

exigida a utilização de buchas e arruelas em todas as conexões de caixas passagem e 
de tomadas e interruptores;  

 Os interruptores e tomadas serão da linha Pial Plus cor branca; 
 Os disjuntores serão do tipo “mini” da marca Siemens ou similar de qualidade igual 

ou superior; 
 

OBSERVAÇÃO:  
 

Após a assinatura do contrato o Construtor irá elaborar uma revisão dos projetos de  
Instalações Elétricas fornecidos pelo IMPA. Após a revisão e caso seja verificada (e 
confirmada pela fiscalização do IMPA) a necessidade técnica de alteração no 
dimensionamento de fios, cabos ou disjuntores, as diferenças de quantitativos e ou de 
especificações serão pagas em função do valor unitário de cada item constante na 
planilha orçamentária da proposta do construtor integrante ao contrato da obra. 

 
2.10.3 – Tubos e Caixas de redes de drenagem e águas pluviais: 
 
 

 Para execução da rede de Águas Pluviais e de drenagem de aparelhos de ar 
condicionado serão utilizados tubos e conexões de PVC da marca Tigre ou similar de 
qualidade e igual ou superior. Serão respeitadas as bitolas constantes dos projetos que 
integram este Memorial. 
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 As caixas de passagem serão de PVC rígido da marca Tigre, dotadas de tampas de 
mesmo material. (Serão fornecidas cinco caixas de passagem) 

 
2.11 – Ar Condicionado: 
 
2.11.1- Aparelhos existentes: 
 
Serão retirados e remanejados pelo construtor  quatro aparelhos de ar condicionado tipo split de 
18.000 BTU’s. Serão executadas novas prumadas de drenos e nova alimentação elétrica para os 
mesmos, sendo aproveitadas as tubulações de cobre existentes, ficando sob responsabilidade 
técnica e financeira do Construtor as emendas e novas cargas de gás que se fizerem necessárias. 
  
 2.11.2- Aparelhos novos: 
 
Serão fornecidos e instalados pelo construtor os seguintes aparelhos: 
 

 01 split de 7.000 BTU’s na sala de impressoras; 
 02 Spltis’de teto tipo cassete de 24.000 BTU’s na nova sala de Convívio. 
 
Obs: Os novos aparelhos serão obrigatóriamente da mesma marca dos existentes no IMPA 
em função da logística de manutenção futura dos equipamentos. 

 
 
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: 
 
- ARQ 01 - Planta Demolir e Construir 
- ARQ. 02 - Planta Legenda 
- ARQ. 03 - Planta Layout  
- ARQ. 04 - Planta de Teto 
- ARQ. 05 - Corte AA e Detalhes 
- ARQ. 06 - Corte BB  e Detalhes 
- ARQ. 07 - Detalhes painel de madeira 
- ARQ. 08 - Fachada Lateral 
- ARQ. 09 - Fachada Frontal 
 
3.2 – Projeto Instalações: 
 
- TELE 01 - Telefonia e Dados 
- ELET 01 - Legenda  
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- ELET 02 - Circuitos de Tomadas. 
- ELET 03 - Circuitos de Iluminação 
- DREN 01 - Drenagem e Aguas Pluviais 
 
3.3 – Projeto Cálculo Estrutural: 
  
- DM     001  - Plano de Vigas  
- DM     002 - Metálicas Corte AA 
- DCF    001 - Formas Planta Baixa Fundações e Cintas 
- DCF    002 - Formas Planta Baixa nível 28.00 
- DCA   001 - Armação Sapatas 
- DCA   002 - Armação Quadro de Pilares 
- DCA   003 - Armação Cintas 
- DCA   004 - Armação Vigas  
- LTM   001 - Lista de Materiais Chapas Metálicas  
- LTM   002 - Lista de Materiais Perfil dobrado  
- LTM   003 - Lista de Material Perfil Aço Minas 
 
4- Planilha Orçamentária: 
  
Ver ANEXO 2 do EDITAL – “Planilha Orçamentária” 
 
 
 
 
 

.......x............x.............x....... 
 


