MEMORIAL DESCRITIVO DO
PROJETO DE ARQUITETURA
PARA CEI PADRÃO EDIF 2008
(MOD 2011)

MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DA
CEI PADRÃO EDIF 2008

INTRODUÇÃO
O presente memorial visa estabelecer os parâmetros básicos a serem
adotados na construção da CEI PADRÃO EDIF 2008
A edificação a ser construída constará com 2 pavimentos :
Pavimento Superior = 460,25 m²
Pavimento Térreo = 460,25 m²
Área Total = 920,50 m²

SERVIÇOS PRELIMINARES
As valas de fundação e outras partes subterrâneas deverão ser executadas de
acordo com o projeto específico e sondagem do terreno. Na área do elevador,
o piso deverá ser escavada de acordo com o projeto, prevendo-se o fosso do
mesmo.
FUNDAÇÕES
Sobre o terreno devidamente apiloado executar lastro de concreto magro com
5cm de espessura mínima de cimento 150kg/m3.
Na alvenaria de embasamento e baldrames, nas suas faces superior e laterais,
deverá ser aplicada camada impermeabilizante de no mínimo 2cm de
espessura, com argamassa cimento, areia 1:3 e adição de 2% de
impermeabilizante, conforme especificação do fabricante.
O tipo de fundação direta ou estaqueamento será definido em função do
resultado da sondagem do terreno.
ESTRUTURA
Execução deverá obedecer rigorosamente ao projeto e especificações bem
como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto.
A passagem das tubulações através dos elementos estruturais deverá
obedecer rigorosamente às determinações do projeto, não sendo permitida a
mudança de posição das mesmas. As passagens serão asseguradas por
buchas ou caixas localizadas nas formas, de acordo com o projeto.

As lajes do piso e forro deverão se executadas de acordo com o projeto.
Os pilares, vigas, escadarias serão em estrutura de concreto obedecendo as
determinações do projeto específico de estrutura
VEDOS
A alvenaria deverá obedecer rigorosamente às dimensões e espessuras de
paredes acabadas do projeto arquitetônico.
As alvenarias de elevação deverão ser executadas, em blocos vazados de
acordo, assentes com argamassa de cimento, cal e areia, receber revestimento
nas duas faces conforme indicações em projeto.
As divisões internas dos boxes dos sanitários deverão ser em placas de
granilite de 40 mm, com batentes em alumínio, tipo cadeirinha.

IMPERMEABILIZAÇÃO
Executar a impermeabilização da laje, calhas, determinadas em projeto, com
manta de feltro asfáltico ou similar, sobre regularização de argamassa de
cimento/areia e sobre proteção mecânica.
COBERTURA
A cobertura será em telhas de chapa galvanizada trapezoidal, tipo OPK 40/980
de espessura 0,50mm.
Proteção térmica de poliestireno expandido (isopor) de espessura 5cm.
Platibanda com revestimento cerâmico “JATOBA” ou similar
Deverão ser seguidas todas as especificações do projeto quanto às dimensões
e inclinações do telhado.
A estrutura de sustentação do telhado será apoiada em pilaretes de alvenaria
de 30 x 30cm com miolo de concreto para engate dos ferros de fixação das
terças.
Entre os eixos 3 e 4 a cobertura será em laje impermeabilizada onde serão
fixadas as placas e os reservatórios para a instalação do aquecimento solar.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRO-SANITÁRIAS E ESPECIAIS
As instalações deverão obedecer rigorosamente ao projeto e especificações,
bem como as normas da ABNT que regem o assunto.

DESCRIÇÃO POR AMBIENTE:
1. Galpão / Refeitório
O piso será em placa cimentícia vibro prensada de 40cm x 40cm
ref.GRANAZZO 0826 ou similar,rodapé da mesma cor de 7,5cm x 40cm . .
Junta de 6 a 10mm, rejunte cor cinza claro - “QUARTZOLIT” ou similar.
As paredes terão revestimentos até h=1,20m em cerâmica esmaltada JATOBÁ
ou similar, cor BRANCO ASPEN linha DESIGN ref.JC 1100 (5cm x 5 cm)), e
intercalados em cores: cor AZUL COPACABANA,linha DESIGN ref. JC
1618(5cm x 5cm).Ver memorial de cores
Junta de 6 a 10mm, rejunte cor branco - “QUARTZOLIT” ou similar.
E o restante em pintura, com tinta látex acrílico acetinado.
As portas de ferro perfilado meio vidro de abrir de 2 folhas (1unidade),
(L=1,60m), com bandeira(EF10),e outra de ferro perfilado (L=1.05), com
bandeira (EF09).
As maçanetas das fechaduras, tipo bola “ML190 CR” – “PAPAIS” ou similar e o
miolo tipo externa ref. 357 com roseta ref. R182 CR, acabamento cromado.
OBS: as portas metálicas, é necessário preparar o nicho antes para receber
fecho unha, entrar em contato antes com o fabricante de fechaduras.
Fecho unha 400CR – 40cm superior , fecho unha 400CR – 20cm inferior– “La
Fonte” ou similar.
Todos os batentes deverão ser metálicos.
As portas metálicas com pintura esmalte sintético alto brilho na cor BRANCA.
O caixilho da entrada deverá ser de ferro, tipo CP22, pintados com esmalte
sintético, alto brilho., na cor BRANCO. Os outros caixilhos serão de alumínio
anodizado na cor BRANCA.

As peças metálicas deverão receber pintura esmalte sobre fundo anti-oxidante,
à base de cromato de zinco.
Forro será em placas de gesso com pintura látex na cor BRANCO.

Iluminações, tomadas e pontos de sonorização, deverão seguir rigorosamente
projeto específico.
Será instalado um bebedouro HX01 e um filtro com vazão 250l/min
refeitório.
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2. Cozinha, Despensa, Lavanderia, Copa Funcionários.
Piso será em placa cimenticia vibro prensada, ref. GRANAZZO 0826 (40cm X
40cm), rodapé em placa cimentícia vibro prensada, ref. GRANAZZO 0826
(7,5cm x 40cm). Colocação em detalhe (ver desenho).
Junta de 6 a 10mm , rejunte cinza claro.
As paredes terão revestimento em azulejo branco brilhante 20x20cm, de 1
qualidade. Colocação do piso até o forro, junta a prumo, de 2mm, com rejunte
cor branco – “QUARTZOLIT” ou similar.
Os tampos e cubas serão de aço inox dotados de frontão de 10cm, conforme
projeto.
Instalar tanques de panela HX04, cuba de 60x80x30cm e torneira elétrica.
Na área de preparo deverá ser instalada outra torneira elétrica.
Serão instalados um passa pratos em mármore polido, branco “Espírito Santo”,
bancada MR10.
As prateleiras sob as bancadas serão de granilite de 4cm e terão porta de
madeira revestidas com laminado melamínico texturizado, cor branco.
Será instalado 1 filtro com vazão 250l/min, um na cozinha e outro na copa de
funcionários no pav. Superior.
As maçanetas das fechaduras, tipo bola “ML190 CR” – “PAPAIS” ou similar e o
miolo, tipo externa, ref. 357 com roseta ref. R182 CR, acabamento cromado.
As portas da cozinha e circulação de serviço deverão ser de ferro perfilado,
meio vidro tipo PP05A com bandeira. (EF10) e PP04 com bandeira (EF09) ,
passa pratos porta de madeira revestida com laminado melamínico de correr,
Lavanderia (PP 05 A) com bandeira (EF10), lactários e (PM18) com bandeira
(EF09)
A porta da despensa será metálica (PP01), duplamente almofadada co
bandeira (EF09).

Todos os batentes deverão ser metálicos e as guarnições de madeira com
pintura esmalte sintético alto brilho.
As portas metálicas, com pintura esmalte sintético alto brilho e batentes
metálicos com pintura esmalte sintético alto brilho,
Nos elementos vazados da despensa colocar grade de proteção EP07 e tela
mosqueteiro internamente EP11.
O caixilho da cozinha também receberá tela mosqueteiro EP11.
Despensa 0.80x0,60m e 1.60x0.60 (ventilação permanente com elementos
vazados “NEOREX” n16, 20 x 20 x 10 – 3 fiadas)
Os caixilhos serão de alumínio anodizado Branco.
As peças metálicas deverão receber pintura esmalte sobre fundo anti-oxidante,
à base de cromato de zinco.
Prever coifa DX02.
Prever tomadas para geladeira, freezer, e tomadas na copa funcionários, para
geladeira, microondas.
Na cozinha haverá 1 armário para louças MG13em alvenaria com 1,00m de
largura, com prateleiras de granilite 4cm, cor branco e portas revestidas com
laminado melamínico texturizado, cor branco.
Prever sapata de 7,5cm para geladeira e freezer.
As prateleiras da despensa deverão ser de concreto armado polido com bordas
arredondadas (MC02).
Na área de serviço devem ser instalados abrigo de lixo e gás.
Deverá ser instalado 1 tanque de louça tipo “CELITE” ou similar na cor branco.
Na lavanderia deverá ser executada bancada para passar (MG14)
Armário (MG13) com portas revestidas com laminado melaminico texturiza cor
branco.
Deverá ser instalado 1 tanque de louça tipo celite ou similar na cor branco.
Deverá prever base para maquina de lavar industrial (1.35 x 1.35 x. 25cm)
conforme detalhe em projeto.

Deverá ser previstas tomadas para máquina de lavar, máquina de secar e ferro
elétrico.
Prever bancada de granito cinza Mauá com cuba de embutir de louça branca
na copa de funcionários.

3. Sanitários, Vestiários de Funcionários,
Acessíveis, Depósito e Almoxarifados.
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Sanitários

O piso será em placas cimentícia vibro prensada ref. “GRANAZZO 0826” (40cm
x 40cm) e rodapés em placa cimentícia vibro prensada ref.”GRANAZZO 0826”
(7,5cmm x 40cm)
Junta de 6 a 10mm, rejunte cor cinza claro – “QUARTZOLIT” ou similar.
As paredes terão revestimento em azulejo branco brilhante 20x20cm, de 1
qualidade. Colocação do piso até o forro, junta a prumo, de 2mm, com rejunte
cor branco – “QUARTZOLIT’ ou similar.
Toda tubulação, aparelhos sanitários e ferragens deverão obedecer ao caderno
de encargos de EDIF.
Todos os sifões, grelhas, tubos, ligações de bacias e chuveiros serão
metálicos.
Os lavatórios dos alunos serão de aço inox. (HX01)
Os lavatórios dos sanitários das pessoas portadores de deficiência serão em
louça branca - “DECA” L510 e coluna suspensa C510.
Os lavatórios dos sanitários dos funcionários (pav. Superior),vestiários dos
funcionários e vigia serão de louça branca com coluna - “DECA” ou similar e
bancada de granito com 2 cubas de embutir (MR12).
As válvulas flexíveis dos sanitários dos alunos e nos funcionários serão hidra.
Prever torneira de lavagem e ralo embaixo dos lavatórios.
Prever papeleiras embutidas, porta papel toalha, saboneteira para sabonete
líquido e espelhos.
Divisórias de granilite VG02 ou VG03, cor branco.
Portas dos boxes serão de madeira revestida com laminado tipo PM02.

As portas de entrada serão em madeira revestida com laminado melamínico
(PM 37), (PM. 17) com bandeira metálica (EF09) pintura em esmalte sintético
alto brilho.
As portas de entrada com puxador de 30cm, ref. “THEMA 300” – “UDINESE “
ou similar, acabamento anodizado natural e trava de segurança ref. 341 C –
300/55 – “PAPAIS” ou similar, acabamento cromado.
Todos os batentes deverão ser metálicos, com pintura em esmalte sintético alto
brilho Branco.
Os caixilhos deverão ser de alumínio anodizado Branco.
As portas dos sanitários das pessoas portadores de deficiência física serão de
madeira revestida de laminado melamínico (PM 04) e os batentes metálicos,
com pintura esmalte sintéticos alto brilho. Com largura 0,80m de passagem
livre, com abertura para fora e barra de aço inox. Deverão ser instaladas barras
tubulares em aço inox, conforme as normas da ABNT. As torneiras deverão ser
“Pressmatic” da “DOCOL” ou similar.
BSI – bacia sanitária infantil sifonada, de louça branca “CELITE” código
10.13.04.
Instalar chuveiros (3 Unidades).
Tarjeta , tipo “Livre / Ocupado” ref. 719 CR – “La Fonte“ ou similar, acabamento
cromado.
Forro, pintura com tinta látex PVA fosco sobre fundo preparador de parede.
Será instalado dois filtros com vazão 250l/min.,uma em cada sanitário das
crianças.
Nos depósitos de materiais de limpeza deverão ser instalados dois tanques de
louça branca tipo celite ou similar, prateleiras de concreto MC01 e MC02.
Nos almoxarifados deverão ser instaladas prateleiras de concreto MC02, e
MC03, observando as alturas, pois as prateleiras junto aos caixilhos deverão
ter alturas diferenciadas conforme projeto.

4. Área Administrativa (secretaria, diretoria, sala dos professores, sala de
coordenação pedagógica.)
Piso será em vinílico, placa (300x300x3, 2mm), tipo “PAVIFLEX” , linha Design,
cor 228-SABBIA – “FADEMAC” ou similar.
Deverá ser aplicada resina sobre o “PAVIFLEX”.
Rodapé de madeira “CUMARU” ou similar de h=7,5cm, envernizada com
seladora.
Todas as paredes serão pintadas com tinta látex acrílicas acetinadas sobre
massa corrida.
Todas as portas deverão ser de madeira revestida com laminado melamínico
(PM17) e (PM18) com bandeira metálica com pintura em esmalte sintético alto
brilho.
Todos os batentes deverão ser metálicos com pintura em esmalte sintético alto
brilho.
As guarnições serão em madeira com pintura em esmalte alto brilho.
As peças metálicas deverão receber pintura esmalte sobre fundo antioxidante,
à base de cromato de zinco.
As maçanetas das fechaduras, tipo bola “ML190 CR” – “PAPAIS” ou similar e o
miolo tipo externa, ref. 357 com roseta ref. R182 CR, acabamento cromado.
Executar grade de proteção na secretaria EP07, com pintura esmalte sintético
alto brilho.
Executar guichê 1,00x1,00m PP48 e balcão armário MM10.
Prever tomadas para lógica na secretaria, diretoria, coordenadoria pedagógica,
sala dos professores, e brinquedoteca, de acordo com projeto específico.
Forro de gesso posterior pintura látex PVA Branco na secretaria, e nos outros
ambientes pintura com tinta látex PVA fosco sobre fundo preparador de parede.
Os caixilhos deverão ser de alumínio anodizado Branco.
Executar armários MG13 na diretoria e coordenadoria, com portas revestidas
de laminado melamínico branco.

5. Berçários, Sala de Minigrupo e Brinquedoteca
Piso será vinílico, placa (300x300x3, 2mm), tipo “PAVIFLEX”, linha CHROMA,
cor 228-SABBIA – “FADEMAC” ou similar . Colocação em detalhe (ver desenho
plantas de pisos)  Rodapé de madeira “CUMARU” ou similar de h=7,5cm,
envernizada com seladora.
Uma parte do piso da brinquedoteca será em placas cimentícia vibro prensada
ref. “GRANAZZO 0826” (40cm x 40cm) e rodapés em placa cimentícia vibro
prensada ref.”GRANAZZO 0826” (7,5cmm x 40cm) .
Uma das paredes da brinquedoteca terá revestimento em azulejo branco
brilhante 20x20cm, de 1 qualidade. Colocação do piso até o forro, junta a
prumo, de 2mm, com rejunte cor branco – “QUARTZOLIT” ou similar.
Todas as paredes serão pintadas com tinta látex acrílicas acetinadas, sobre
massa corrida, cores diversas em cada sala conforme memorial de cores.
Forro de gesso com pintura tinta látex PVA fosco Branco.
Todas as portas deverão ser de madeira revestidas com laminado melamínico,
com bandeiras metálicas (EF09) com pintura esmalte sintético alto brilho.
Todos os batentes deverão ser metálicos,com pintura em esmalte sintético.
Os batentes metálicos, com pintura esmalte sintético alto brilho.
As maçanetas das fechaduras, tipo bola “ML190 CR” – “PAPAIS” ou similar, e o
miolo do tipo interna, ref. 457 com roseta ref. R184 CR, exceto para sala de
múltiplo uso com miolo do tipo externa, ref. 357 com roseta ref. R182 CR,
acabamento cromado.
Berçário Maior / Menor – as maçanetas das fechaduras, tipo alavanca “MZ 270
CR” – “PAPAIS” ou similar, e o miolo do tipo interna, ref. 457 com roseta ref.
R184 CR, acabamento cromado.
Os caixilhos deverão ser de alumínio anodizado Branco, nos berçários os
caixilho tipo veneziana em aluminio anodizado Branco.
As peças metálicas deverão receber pintura esmalte sobre fundo anti-oxidante
à base de cromado de zinco.
Executar lousa DV01.
Executar armários de madeira revestidos de folha de madeira “freijó” (guarda
colchonetes conforme projeto) nos berçarios maiores e minigrupo, executar

também nos berçários maiores armário MM20, e baú móvel para colocação de
brinquedos. Executar Prateleiras de madeira revestidas com laminado
melamínico de várias cores conforme projeto em todas as salas de berçário e
minigrupo.
Executar armários de madeira revestido de folha de madeira freijó na
brinquedoteca conforme projeto um deles para som e tv, com portas e chave.
Executar bancada de granito cinza “MAUÁ” de 4cm, com cuba de louça branca
(L42) - ”DECA” ou similar nas salas de minigrupo.
Instalações elétricas de acordo com projeto específico, deverá ser previsto
duas tomadas, um ponto de sonorização e antena de TV em cada sala.
Todas as salas deverão ter faixa bate carteira (DM05) h=0,55m e fixa cartazes
(DM06) h=1,30m.
Nos berçários deverá ser instalado espelho e corrimão, e também visores
voltados para banho e troca.
O comando de iluminação de todas as salas deverão ser efetuados através de
quadro de distribuição dotado de interruptores bipolares e instalados nos
corredores ao lado de cada quadro de luz.

6. Banho/Troca, copa e Lactário
O piso será em placas cimentícia vibro prensada ref. “GRANAZZO 0826” (40cm
x 40cm) e rodapés em placa cimentícia vibro prensada ref.”GRANAZZO 0826”
(7,5cmm x 40cm) .
Na copa dos bebes um trecho com piso vinílico, placa (300x300x3,2mm), tipo
“PAVIFLEX”, linha CHROMA, cor 228-SABBIA – “FADEMAC” ou similar .
Colocação em detalhe (ver desenho plantas de pisos)  Rodapé de madeira
“CUMARU” ou similar de h=7,5cm, envernizada com seladora.
Paredes terão revestimento em azulejo branco brilhante 20x20cm, de primeira
qualidade. Colocação do piso até o forro, junta a prumo , de 2mm, com rejunte
cor branco – “QUARTZOLIT’ ou similar. Na copa dos bebes só terá cerâmica
jatobá 5x5 branca com detalhe azul Copacabana em cima da bancada.
As portas deverão ser de madeira revestidas com laminado melamínico, cor
conforme memorial de cores e as bandeiras (EF09) matálicas com pintura em
esmalte sintético.
As guarnições serão em madeira com pintura em esmalte sintético.

Todos os batentes deverão ser metálicos.
Os batentes metálicos com pintura esmalte sintético alto brilho.
Os caixilhos serão de alumínio anodizado Branco.
Banho/troca terá visor para os berçários.
Forro de gesso com pintura tinta látex PVA fosco Branco.
Instalar autoclave, bancada de aço inox com uma cuba no lactário.
Instalar bancadas de mármore polido, branco “Espírito Santo”, com cubas de
fibra para lavagem dos bebês (4unid.).
Instalar duchas (3unid.).
Instalar 4 bacias infantis e 2 lavatórios de louça com h=0.60m.
Instalar Autoclave para lactário, esterilizador de mamadeira com leite.
Autoclave composta de mesa 54 e tipo “SERCON” ou similar. Medidas
externas 48x75x77 / SERCON – modelo HSE13-LINAC.
Instalar bancada de aço inox sem cuba e passa pratos, instalar também
armário baixo MM11 revestido de laminado melaminico branco.
Prever pontos de tomada para geladeira e fogão e também na bancada.
Portas de madeira com bandeira, na copa , lactário e banho/troca (PM17).
No passa prato do lactário terá porta de correr (ver detalhe portas).
Copa dos bebes/Solário terá porta de correr (ver detalhe portas).
Será instalado um filtro com vazão 250l/min., no lactário.
Instalar bancada de granito cinza Mauá MR12 na copa dos bebes.

7. Hall, Circulação, Escadaria e Elevador
O piso será em placas cimentícia vibro prensada ref. “GRANAZZO 0826” (40cm
x 40cm) e rodapés em placa cimentícia vibro prensada ref.”GRANAZZO 0826”
(7,5cmm x 40cm).

As paredes terão revestimentos até h=1,20m em cerâmica esmaltada JATOBÁ
ou similar, cor BRANCO ASPEN linha DESIGN ref.JC 1100 (5cm x 5 cm)), e
intercalados em cores: cor AZUL COPACABANA,linha DESIGN ref. JC 1618
(5cm x 5cm).
Junta de 6 a 10 mm rejunte cor branca – “QUARTZOLIT” ou similar.
E o restante em pintura, com tinta látex acrílico acetinado.
Forro, pintura com tinta látex PVA fosco sobre fundo preparador de parede.
Corrimão tipo FDE CO 06 e guarda corpo com corrimão CO15 FDE, com
pintura esmalte sintético alto brilho.
Os caixilhos serão de alumínio anodizado Branco.
Todos os batentes deverão ser metálicos.
Os batentes metálicos, com pintura esmalte sintéticos alto brilho.
As peças metálicas deverão receber pintura esmalte sobre fundo anti-oxidante,
à base de cromato de zinco.
Elevador Elétrico sem Casa de Máquina: tipo “ATLAS”, “OTIS” ou similar.
Uso exclusivo da pessoa portadora de deficiência de acordo com a NBR
13994.
Paradas – 2 paradas.
Percurso total.
Altura da última parada até o teto – 4.60m.
Profundidade do poço – 1,50m.
Dimensões internas da caixa de corrida – 2,00x2,00m.
Cabina com dimensões de 1,10x1,40x2,10m .

8. Fachadas e Solário
Executar pérgulas de concreto conforme projeto.

Piso do solário será em borracha, tipo “PLURIGOMA” ou similar cor verde, ref.
SPORTGOMA 500, placa (500x500x15mm), fixação com argamassa, uso
exclusivo para área externa.
Paredes, serão revestidas com cerâmica jatobá linha NATURAL nas cores
amarelo topázio JN6200, azul turquesa ref JN6803, azul safira ref. JN6806, e
amarelo ref. JN 6209, conforme projeto e memorial de cores.
Platibanda e pilares revestida com ceramica jatobá linha NATURAL cor super
branco ref JN 6001.
Todos os caixilhos deverão ser assentados sobre peitoris de mármore branco
“ESPIRITO SANTO” , tipo “A”.
As portas externas serão de ferro chapa dupla e ferro perfilado meio vidro de
abrir 2 folhas, 1 folha e correr.pintura esmalte sintético brilhante branco.
As maçanetas das fechaduras tipo bola “ML190 CR” – “PAPAIS” ou similar e o
miolo tipo externa ref. 357 com roseta ref. R182 CR, acabamento cromado.
OBS: as portas metálicas de 2 folhas, é necessário preparar o nicho antes para
receber fecho unha, entrar em contato com o fabricante de fechaduras.
Fecho unha 400CR – 40cm superior, fecho unha 400CR – 20cm - inferior “La
Fonte “ ou similar.
Todos os batentes deverão ser metálicos, pintados de esmalte sintético branco.
As portas de ferro que compõem com a fachada serão pintados com esmalte
sintético alto brilho.
Os caixilhos metálicos e as telas de proteção, que compõem com a fachada
serão pintados com esmalte sintético alto brilho branco.
As peças metálicas deverão receber pintura esmalte sobre fundo anti-oxidante,
à base de cromato de zinco.
Soleiras de granito polido, cinza “Mauá”, com espessura de 2cm.
Peitoris com pingadeira de mármore polido, branco ” Espírito Santo” de 1
qualidade, com espessura de 2cm.
Vidros – polido transparente 4mm
Pontilhado translúcido, tipo “Mini Boreal” 4mm (sanitários, vestiários, cozinha e
despensa).

9. Memorial de cores
9.1. Galpão / Refeitório/ Circulação
As paredes terão revestimentos até h=1,20m em cerâmica esmaltada
JATOBÁ ou similar, cor BRANCO ASPEN linha DESIGN ref.JC 1100
(5cm x 5 cm)), e intercalados em cores: cor AZUL COPACABANA,linha
DESIGN ref. JC 1618 (5cm x 5cm). Acima de 1.20m, pintura com tinta
acrílica acabamento acetinado, cor PEROLA– CORALATEX ou similar.
As portas de ferro receberão pintura esmalte sintético na cor AZUL
FRANÇA- SUVINIL ou similar.
Os batentes metálicos, bandeiras e caixilhos com pintura esmalte
sintético alto brilho, cor 01 BRANCO SUVINIL ou similar.
O teto receberá forro de gesso com pintura branca.
Corrimão da escada pintura esmalte sintético brilhante na cor AZUL
FRANÇA- SUVINIL ou similar.
9.2. Cozinha, Despensa, Lavanderia, Lactário, Copa funcionários,
vestiários, depósitos, almoxarifados, DML.
As paredes da copa dos funcionários terão revestimentos até h=1,20m
em cerâmica esmaltada JATOBÁ ou similar, cor BRANCO ASPEN linha
DESIGN ref.JC 1100 (5cm x 5 cm)), e intercalados em cores: cor AZUL
COPACABANA,linha DESIGN ref. JC 1668 (5cm x 5cm). Acima de
1.20m, pintura com tinta acrílica, acabamento acetinado, cor 844 PALHA
– CORALATEX ou similar, restantes dos ambientes azulejos brancos
20x20cm até o teto.
As portas de madeira revestidas com laminado melamínico
CERAMICA ref. 670 FURNITOURE’S ou similar.
Os batentes metálicos, bandeiras e caixilhos com pintura esmalte
sintético alto brilho, cor 01 BRANCO SUVINIL ou similar.
O teto pintura látex pva acabamento fosco BRANCO SUVINIL ou
similar,para forro de gesso usar a mesma pintura.

cor

9.3 .Sanitário infantil, sanitário mini grupo, banho e troca
As paredes terão revestimento em azulejo branco brilhante 20x20cm, de
primeira qualidade. Colocação do piso até o forro, junta a prumo, de
2mm, com rejunte cor branco – “QUARTZOLIT’ ou similar.
As portas de madeira revestidas com laminado melamínico cor CREME
ref. 620 FURNITOURE’S ou similar.
Os batentes metálicos, bandeiras e caixilhos com pintura esmalte
sintético alto brilho, cor 01 BRANCO SUVINIL ou similar.
O teto pintura látex pva acabamento fosco BRANCO SUVINIL ou
similar.
9.4. Sala de minigrupo
As paredes terão pintura acrílica com acabamento acetinado na cor
OCEANIC 181 CORAL ou similar.
As portas de madeira revestidas com laminado melamínico cor AZUL
NEON ref. 155 FURNITOURE’S ou similar.
Os batentes metálicos, bandeiras e caixilhos com pintura esmalte
sintético alto brilho, cor 01 BRANCO SUVINIL ou similar.
O teto pintura látex pva acabamento fosco BRANCO SUVINIL ou similar.
9.5. Berçários
As paredes terão pintura acrílica com acabamento acetinado na cor
BABY DAY 562 CORAL ou similar.
As portas de madeira revestidas com laminado melamínico cor LILÁS
ref. 185 FURNITOURE’S ou similar.
Os batentes metálicos, bandeiras e caixilhos com pintura esmalte
sintético alto brilho cor 01 BRANCO SUVINIL ou similar.
O teto pintura látex pva acabamento fosco BRANCO SUVINIL ou
similar.

9.6. Áreas Administrativas
As paredes terão pintura acrílica com acabamento acetinado na cor
PALHA 844 CORAL ou similar.
As portas de madeira revestidas com laminado melamínico cor
PETROLEO ref. 370 FURNITOURE’S ou similar.
Os batentes metálicos, bandeiras e caixilhos com pintura esmalte
sintético alto brilho, cor 01 BRANCO SUVINIL ou similar.
O teto pintura látex pva acabamento fosco BRANCO SUVINIL ou similar.

9.7. Copa dos Bebes
As paredes terão pintura acrílica com acabamento acetinado na cor
ROMA 843 CORAL ou similar.
A porta de madeira de correr revestidas com laminado melamínico cor
JADE ref. 215 ou s FURNITOURE’S ou similar.
Os batentes metálicos, bandeiras e caixilhos com pintura esmalte
sintético alto brilho cor 01 BRANCO SUVINIL ou similar.
O teto pintura látex pva acabamento fosco BRANCO SUVINIL ou similar.

9.8. Sanitário acessível
As paredes terão revestimento em azulejo branco brilhante 20x20cm, de
primeira qualidade. Colocação do piso até o forro, junta a prumo, de
2mm, com rejunte cor branco – “QUARTZOLIT’ ou similar.
As portas de madeira revestidas com laminado melamínico cor CREME
ref. 620 FURNITOURE’S ou similar.
Os batentes metálicos, bandeiras e caixilhos com pintura esmalte
sintético alto brilho, cor 01 BRANCO SUVINIL ou similar.
O teto pintura látex pva acabamento fosco BRANCO SUVINIL ou similar.

9.9. Brinquedoteca
As paredes terão pintura acrílica com acabamento acetinado na cor
PALHA 844 CORAL ou similar.
As portas de madeira revestidas com laminado melamínico cor
VERMELHO ref. 490 FURNITOURE’S ou similar.
Os batentes metálicos, bandeiras e caixilhos com pintura esmalte
sintético alto brilho, cor 01 BRANCO SUVINIL ou similar.
O teto pintura látex pva acabamento fosco BRANCO SUVINIL ou similar.

10. Áreas Externas
Os pilares e platibanda revestidos com cerâmica jatobá linha NATURAL cor
SUPER BRANCO ref. JN 6001 ou similar
Fachada 1 e 2
Paredes revestidas com cerâmica jatobá linha NATURAL cor AZUL
SAFIRA ref. JN6806 e cor AMARELO TOPAZIO JN 6200 e cor
AMARELO ref JN 6209, cor AZUL TURQUESA ref JN 6803 ou similar.
Tela em malha fio 10 esmalte sintético vermelho (varanda da
brinquedoteca).
Fachada 3 e 4
Paredes revestidas com cerâmica jatobá linha NATURAL cor AMARELO
TOPAZIO ref. Jd 6200 e cor AZUL TURQUESA ref. JN6803 ou similar.
Portões de entrada e portas dos abrigos de lixo e gás
Pintura esmalte sintético brilhante na cor AZUL FRANÇA- SUVINIL ou
similar.
Muros
Pintura látex pva na cor BRANCA CORAL ou similar.
Caixa D’Àgua
Pintura látex acrílica na cor LARANJA IMPERIAL 811.
similar.
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