Prefeitura Municipal de Pedregulho
Estado de São Paulo

Pedregulho, 10 de Agosto de 2015.

Obra: Construção de Entornos de Creche Padrão
Local: João Luiz da Silva, s/n - Bairro Santa Luzia - Pedregulho
- SP.

MEMORIAL DESCRITIVO
01 – Infra-Estrutura
- Será executados bloco de fundação de concreto armado para sustentação de
reservatório d´agua a ser instalado conforme projeto.
02 – Elementos Metálicos
Serão instalados escadas, guarda corpo, tampas e alçapões metálicos no
reservatório d´agua a ser instalado conforme projeto.
03 – Instalações Hidráulicas
- Agua Fria: Será feito o abastecimento reservatório d´agua a ser instalado, e a
interligação do reservatório até a entrada de agua na creche.
- Aguas Pluviais: Interligação das descidas de aguas pluviais as caixas e
canaletas de aguas pluviais que serão executadas.
- Reservatório de Água: Trata-se de reservatório de água construído em
concreto pré-moldado, com capacidade de reserva inferior de água de 20.000
executados com todos os seus acessórios (bomba de recalque, tubulações,
escadas, portas e tampas de acesso; obedecendo ao projeto executivo de
detalhamento do reservatório).

Rua Coronel André Vilela, 96 – Fone/Fax: (16) 3171-9400 – Cx. Postal, 18 – CEP 14.470-000 – Pedregulho-SP1

Prefeitura Municipal de Pedregulho
Estado de São Paulo

04 – Instalações elétricas
Será executada conforme projeto a instalação elétrica para alimentação e
funcionamento da bomba de recalque a ser instalado no reservatório de agua,
como também a execução de para-raio para o reservatório.
05 – Fechamento de Divisas
Será executado portão e muro de divisa padrão FDE, conforme locado em projeto
executivo de implantação.
06 – Pisos Externos
Serão executados em todas as áreas expressas no projeto de implantação. Será
executado lastro de pedra brita de 5 cm de espessura, posteriormente lastro de
concreto com 5 cm de espessura e finalmente executado cimentado
desempenado com 3,5 cm de espessura.
07 – Drenagem e acabamento
Será executado conforme projeto e padrão FDE canaletas para condução de
aguas pluviais.
08 – Complementos
Será executado abrigo de lixo padrão FDE e locado conforme projeto de
implantação.
09 – Emissão de AVCB (Atestado de vistoria de corpo de bombeiro)
Deverá ser aprovado junto ao Corpo de Bombeiro o Projeto de Prevenção e
combate à Incêndios.
Ao termino dos serviços devera a empresa solicitar, e acompanha a
emissão do AVCB (Atestado de vistoria de corpo de bombeiro). A obra somente
será recebida, e considerada como concluída, após a emissão do AVCB,
sendo essa, condição para o repasse de verba final com o convênio
firmado com o FDE.
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