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EMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo referente a pequenas reformas nos
laboratórios da UEL contemplados pelo Edital PROEX.
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1.0 INFORMAÇÕES INICIAIS

Todos ps ambientes contemplados neste edital de pequenas rpformas são

laboratórios de pesquisa e/ou salas de aula da UEL localizados nos Centros de

Estudos, Hospital Veterinário do Campus Universitário e no hlospital Universitário -

Londrina, Paraná.

2.0 AMBIENTES CONTEMPLADOS

2.1 CCB - SAG
.,'.

'.,

.,'.

•

CALCADA FRONTAL:

Parte da calçada existente que apresenta danos deverá ser demolida e

executada nova calçada em concreto armado com juntas de dilatação,

seguindo o padrão de alinhamento da existente.

SALA DE REUNIÃO:

Deverá ser substituída parte do forro de gesso que apresenta mancha de

deterioração.

As paredes receberão tinta látex acrílico fosco na cor branco neve, SUVINIL ou

similar, duas demãos.

O teto receberá tinta látex acrílica fosca, cor branco neve, SUVINIL ou similar,

duas demãos.

SECRETARIA:

O teto receberá tinta látex acrílica fosca, cor branco neve, SUVINIL ou similar,

duas demãos.

BAMH EIRÓ MASCULINO:

O teto receberá tinta látex acrílica fosca, cor branco neve, SUVINIL ou similar,

duas demãos.
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2.2 CCB - MUSEU ZOOLOGIA

•

•

FORRO:

Deverão ser substituídas as placas de forro em fibra mineral que apresentam

degradação.

JANELA PANORÂMICA:

Ao lado da porta de entrada da sala, deverá ser instalada uma janela

panorâmica de 1,5m x 1,5m, em vidro temperado, incolor liso e 10mm de

espessura, fixada com perfil metálico sem aberturas.

Para tanto, deve-se demolir a parede existente em alvenaria.

PAREDES: '• ' '

As paredes deverão receber tinta látex acrílica fosca na cor branco neve,

SUVINIL ou similar, duas demãos.

ESQUADRIAS:

As janelas em ferro existentes deverão ser lixadas, receber fundo anticorrosivo

e pintura em esmalte sintético brilhante na cor cinza.

PORTA DE MADEIRA:

Deverão ser lixadas e receber pintura esmalte sintético na cor cinza brilhante.

I,
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2.3 CCB - PROIN

•

•

PISO:

O piso existente, em concreto, deverá ser lixado e receber uma nova pintura -

com tinta própria para piso, 3 demãos, cor concreto.

PORTA DE MADEIRA:

Deverá ser retirada e substituída por uma nova porta em de madeira, de

mesma dimensão. A porta deve receber pintura em esmalte sintético brilhante,

cor cinza.

VIDROS:
t \ ^ ^ ^\

Deverá ser colocado vidro liso, 4mm, nas duas janelas danificadas devido a

readequações de ar-condicionado

ESQUADRIAS:

Receberão lixamento, fundo anticorrosivo e pintura com esmalte sintético

brilhante cinza.

DIVISÓRIA DE COMPENSADO:

As divisórias em madeira deverão ser removidas e reinstaladas. Receberão

pintura com tinta látex acrílico fosca na cor branco neve, SUVINIL ou similar,

duas demãos.
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2.4 BIBLIOTECA CENTRAL - LUDOTECA

PORTA DE ENTRADA:

A porta central deverá ser retirada para recebimento de novo painel metálico,

com porta de vão de 1 m - conforme layout em anexo. Nos locais onde há

vidros devem ser instaladas telas tipo artísticas de arame fio 10. O novo quadro

deverá receber fundo anticorrosivo e pintura em esmalte sintético brilhante na

cor laranja.

CALCADA EXTERNA:

Deverá ser demolido o calçamento existente desde o fim da escadaria até a

entrada da Ludoteca e refeito novo calçamento em concreto armado, no padrão

de alinhamento da calçada existente.

ÁREA CERCADA:

O piso deverá ser regularizado e receber pintura cor de concreto com tinta

acrílica fosca, SUVINIL ou similar. O cercamento em madeira da área de

brinquedo deverá ser impermeabilizado e receber pintura com tinta esmalte

brilhante, cor vermelha.

AMARELINHA:

Deverá ser refeita a pintura total, com tinta esmalte fosca, SUVINIL ou similar.

CAIXA DE AREIA:

Deverá ser executada uma caixa de areia para brincadeiras infantis, conforme

layout em anexo. A mesma receberá areia lavada, isenta de resíduos

prejudiciais às crianças ou restos de construção.
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2.5 CCE - QUÍMICA SALA 342

.,'.

FORRO:

Serão retiradas e reinstaladas 10 luminárias existentes. O forro existente

deverá ser retirado em toda sua área, mantendo-se a estrutura e os perfis

metálicos para instalação das novas placas de forro, seguindo a mesma

espessura e cor do forro existente.

PAREDES:

As paredes receberão tinta látex acrílico fosca na cor branco neve, SUVINIL

ou similar, duas demãos.

PORTA DE MADEIRA:
Deverá ser retirada a porta em madeira onde temos batente em ferro e

instalada uma porta de ferro vão 1 m, que deverá receber fundo anticorrosivo e

pintura em esmalte sintético brilhante na cor laranja.

6 i



1^LlNÍVERSÍdAdE
^U^ EsTAduAldELoNdmNA

2.6CCB-LABRE

•

TELHADO:

Deverão ser retiradas as telhas danificadas e substituídas por telhas

onduladas de fibrocimento, 6mm, onde há pontos de infiltração e instaladas

cumeeiras, fibrocimento, 6mm, nos locais onde houver necessidade.

SALA INTERNA:

Deverá ser retirado o forro de aglomerado existente para instalação de forro

de PVC frisado branco, 4mm de espessura, encaixe macho -fêmea.

VIVEIRO:

Deverá ser executado alambrado em tela galvanizada, fio 14, malha 8x8mm,

altura 2m, em todo o perímetro do viveiro, incluindo instalação de um portão

de gradil em metalão redondo 3A completo, com vão de 1m, incluindo-se os

mourões de sustentação, em concreto reto, de altura 2,30m

7 i



LlNÍVERSÍdAdE
^U^ EsTAduAldELoNdmNA

2.7 CCB - LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO E PESQUISA

i PSICOLÓGICA

PISO SALA 01:

Deverá ser retirado o piso laminado e rodapé existente, limpo e preparado

para instalação de piso cerâmico, PEI maior ou igual a 4, espessura de rejunte

2,5mm, corn rodapé de 7cm, cor e rejunte a serem definidas pela direção do

laboratório.

PAREDES SALA 01:

As paredes receberão tinta látex acrílico fosca na cor branco neve, SUVINIL

ou similar, duas demãos.

PISO SALA 02:

Deverá ser retirado o piso laminado e rodapé existente, limpo e preparado

para instalação de piso cerâmico, PEI maior ou igual a 4, espessura de rejunte

2,5mm, corn rodapé de 7cm, cor e rejunte a serem definidas pela direção do

laboratório.

PAREDES SALA 02:

As paredes receberão tinta látex acrílico fosca na cor branco neve, SUVINIL

ou similar, duas demãos.

ESQUADRIAS SALA 02:

As janelas em ferro existentes deverão ser lixadas, receber fundo

anticorrosivo e pintura em esmalte sintético brilhante na cor cinza.

PORTA DE MADEIRA ENTRADA SALA 02:

Receberão lixamento e pintura da em esmalte sintético brilhante, cor cinza.

VIDROS SALA 02:

Deverá ser colocado vidro liso, 4mm, nas janelas que necessitarem.
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2.8 HV - LARAA

PORTAS:

Deverão ser retiradas duas portas de ferro existentes, incluindo os batentes

em madeira para a Instalação de portas e batentes em ferro, de mesmo vão. As

duas portas deverão receber fundo anticorrosivo e pintura em esmalte sintético

brilhante na cor marrom.

PAREDES:

As paredes receberão tinta látex acrílico fosca, na cor branco neve, SUVINIL

ou similar, duas demãos.

• ESQUADRIAS SALA 02: ' '

• As janelas em ferro existentes deverão ser lixadas, receber fundo

anticorrosivo e pintura em esmalte sintético brilhante na cor marrom.

VIDROS SALA 02:

Deverá ser colocado vidro liso, 4mm, nas janelas que apresentam danos

devido a readequação de ar-condicionado.
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2.9HV-REPROA

RODAPÉ CERÂMICO:

'Deverá ser instalado rodapé cerâmico no Laboratório de Cultivo, altura 7cm,
semelhante ao piso existente, caso não se encontre um piso igual.

PISO CERÂMICO

l Deverá ser substituído parte do piso cerâmico existente no Laboratório FIV,

onde apresenta descolamento. Preferencialmente um piso semelhante ao existente,

caso não se encontre um piso igual.

CANTONEIRAS NAS QUINAS DE APOIO DAS BANCADAS:

Deverão ser instaladas cantoneiras tipo L para parede de sobrepor, de

alumínio, brancas, nas quinas dos apoios das bancadas, nas salas de estudos e no

auditório.

PAREDES SALA DE ESTUDOS: '

As paredes receberão tinta látex acrílico fosca na cor branco neve, SUVINIL

ou similar.

PAREDES AUDITÓRIO:

As paredes receberão tinta látex acrílico fosca na cor branco neve, SUVINIL

ou similar, 2 demãos.

ESQUADRIAS AUDITÓRIO:

Deverão ser vedadas das esquadrias de alumínio com silicone acético

transparente.

FORRO:

Deverão ser retiradas 12 luminárias para reparo nos locais danificados do

forro, e reinstaladas após a pintura total de forro de gesso existente, com tinta látex

acrílico cor branco neve, SUVINIL ou similar.

LITOCERÃMICAS EXTERNAS:

Deverá ser retirada parte do revestimento lito cerâmico da fachada externa,

local onde apresenta descolamento, a partir da laje do mezanino até a cobertura, o

local receberá reboco e pintura látex acrílica cor branca.
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2.10CEFE-NEFEL

PISO:

Deverá ser retirado piso vinílico existente e posterior instalação de piso

cerâmico, PEI maior ou igual a 4, espessura de rejunte 2,5mm, cor do piso e rejunte

a serem definidas pela direção do laboratório.

PAREDE DUPLA:

Deverá ser demolida parte da parede dupla em alvenaria, entre a Biblioteca e

o Arquivo Memória, conforme projeto em anexo, executar requadro o vão para

receber batentes e instalação de porta tipo "vai e vem", duas folhas e batentes

duplos, conforme especificações em projeto, com pintura em esmalte sintético

brilhante, cor a ser definida pelo centro.

INTERRUPTORES E TOMADAS:

Os interruptores e tomadas serão retirados conforme projeto em anexo.

DIVISÓRIA NAVAL AÇO:

Deverá ser retirada a divisória de naval aço existente no ambiente.

TETO:

Deverá receber duas demãos de tinta látex fosco, cor branco neve, SUVINIL

ou similar, 2 demãos.

PAREDES

As paredes receberão tinta látex acrílico fosco na cor branco neve, SUVINIL ou

similar, 2 demãos.

.'
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•

2.11 CEFE-SALA 923 i

VJOROS:

Deverá ser colocado vidro liso, 4mm, nas duas janelas que necessitam.

ESQUADRIAS:

Deverá ser realizada a manutenção das grades existentes e vedação das

janelas, com lixamento, aplicação de fundo anticorrosivo e pintura em esmalte

sintético brilhante na cor marrom. Após, serão vedadas com silicone transparente.

RODA PAREDE:

Deverá ser retirada da parede a moldura madeira existente.

BANCADA: l ' '

Deverá ser executada bancada em granito polido cinza andorinha, espessura

2cm, altura 90cm, profundidade 80cm, largura 5m. Nas bancadas, as bordas serão

com acabamento bisotado e as rodapias com acabamento reto.

12 i.
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2.12 CCB - EPIDEMIOLOGIA (repetir nas 3 SALAS)

•

',

PISO:

O piso existente, em concreto, deverá ser lixado e receber uma nova pintura -

com tinta própria para piso, 3 demãos, cor concreto.

PAREDES:

As paredes receberão tinta látex acrílico fosco na cor branco neve, SUVINIL ou
similar, 2 demãos.

PORTA DE MADEIRA ENTRADA SALA 02:

Receberão lixamento e pintura em esmalte sintético brilhante, cor cinza.

ESQUADRIAS:

As janelas em ferro existentes deverão ser lixadas, receber fundo

anticorrosivo e pintura em esmalte sintético brilhante na cor cinza.
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2.13 CECA-SALA 625

PISO:

O piso existente, em concreto, deverá ser lixado e receber uma nova pintura -

com tinta própria para piso, 3 demãos, cor concreto.

ESQUADRIAS:

As janelas em ferro existentes deverão ser lixadas, receber fundo

anticorrosivo e pintura em esmalte sintético brilhante na cor laranja.

PAREDES:

As paredes receberão pintura com tinta látex acrílico fosco na cor branco neve,
SUVINIL ou similar.

DIVISÓRIAS DE MADEIRA:

As divisórias deverão receber massa corrida, pintura com tinta látex acrílico na

cor branco neve, SUVINIL ou similar, 2 demãos.

•

.1
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2.14 HU - FISIOTERAPIA ESPORTIVA

PAREDES:

As paredes receberão pintura com tinta látex acrílico fosca na cor branco neve,

SUVINIL ou similar, 2 demãos.

ESQUADRIAS:

As janelas metálicas existentes em frente ao corredor deverão ser retiradas e

substituídas por janelas com abertura de correr, em ferro. As novas esquadrias

devem receber pintura em esmalte sintético brilhante na cor preta.

VIDROS:

Deverá ser colocado vidro liso, 4mm, onde necessário.

•

.' \
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2.15 LAB. ANÁLISE DE ALIMENTOS CCA

2 BANCADAS:

3' Algumas bancadas existentes, danificadas, em MDF deverão ser retiradas, sem'
interferir nos armários sob elas, caso houver, e substituídas por granito

espessura 2cm, conforme layouts anexos, nos seguintes locais do laboratório:

Sala Laboratório Geral, Sala Vidraria Geral, Sala Lavagem e vidraria, Sala

análise Fibra Alimentar, devendo-se ater a presença de pontos de torneira,

lixeira, canalização existente e conferidos e medidos nos locais.

PAREDES:

As paredes receberão pintura com tinta látex acrílico fosca na cor branco neve,

SUVINIL ou similar, 2 demãos nos seguintes locais: Sala Laboratório geral,

Recepção/entrada, sala ao lado da sala da Professora Wilma, locais esses que

apresentam danos e patologias devido a infiltrações e outros.

ESQUADRIAS:

As janelas metálicas existentes em frente ao corredor deverão ser retiradas e

substituídas por janelas com abertura de correr, em ferro. As novas esquadrias

devem receber pintura em esmalte sintético brilhante na cinza.

PORTAS DE MADEIRA:

Receberão lixamento e pintura da em esmalte sintético brilhante, cor cinza.
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2.16 QUÍMICA-PROF. LPMBA

•

PISO:

O piso existente, em concreto', deverá ser lixado e! receber uma nova pintura -

com tinta própria para piso, 3 demãos, cor concreto.

ESQUADRIAS:

A janela em ferro danificada deverá ser retirada e substituída por uma nova,

receber fundo anticorrosivo e pintura em esmalte sintético brilhante na cor azul.

PORTA DE ENTRADA EM FERRO:

A porta de entrada do laboratório deverá ser lixada, receber fundo

anticorrosivo e pintura em esmalte sintético brilhante na cor azul, nos dois lados.

PORTA INTERNA EM FERRO:

Esta porta deverá ser lixada, receber fundo anticorrosivo e pintura em

esmalte sintético brilhante na cor azul. '

BANCADAS:

• As bases das bancadas do laboratório, em alvenaria, deverão receber

pintura, com tinta látex acrílico fosca na cor branco neve, SUVINIL ou similar, 2

demãos.

TORNEIRAS:

Deverão ser substituídas 16 torneiras de bica móvel, sendo instaladas

torneiras de bancada, sem misturador, bica móvel 360°, acabamento cromado de

alta resistência a corrosão, altura da bica Alta, acionamento alavanca.
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2.17CCA-NEAGRO

PISO:

!' Deverá ser retirado o piso cerâmico existente para insïalação de piso

cerâmico, antiderrapante, PEI maior ou igual a 4, espessura de rejunte 2,5mm, cor

do piso e rejunte a serem definidas pela direção do laboratório.

PAREDES:

As paredes receberão pintura com tinta látex acrílico fosca na cor branco
neve, SUVINIL ou similar, 2 demãos.

DIVISÓRIAS INTERNAS:

As divisórias internas deverão ser retiradas.

PORTA DE ENTRADA EM FERRO:

A porta de entrada deverá ser lixada, receber fundo anticorrosivo e pintura
em esmalte sintético brilhante na cor marrom. \

18 i



1^UNÍVERSÍdAdE
^U^ EsTAduAl4ELONdRÍNA

2.18 CCE - FÍSICA SALAS 322B E 325B

•

PAREDES SALA 322B:

As paredes' receberão pintura òom tinta látex acríltòo fosca na cor branco

neve, SUVINIL ou similar, 2 demãos.

ESQUADRIAS SALA 322B:

As janelas em ferro existentes deverão ser lixadas, receber fundo

anticorrosivo e pintura em esmalte sintético brilhante na cor laranja.

2 PORTAS DE MADEIRA SALA 322B:

Deverão ser lixadas e receber pintura em esmalte sintético brilhante, cor

branca.

PAREDES SALA 325B:

As paredes receberão pintura com tinta látex acrílico fosca na cor branco

neve, SUVINIL ou similar, 2 demãos. '

ESQUADRIAS SALA 325B:

As janelas em ferro existentes deverão ser lixadas, receber fundo

anticorrosivo e pintura em esmalte sintético brilhante na cor laranja.

2 PORTAS DE MADEIRA SALA 325B:

Receberão lixamento e pintura em esmalte sintético brilhante, cor branca.

3.0 LIMPEZA AMBIENTES

Todos os ambientes contemplados com as reformas previstas nesse memorial

deverão ser entregues limpos, livres de qualquer sujeira ou resíduo de fim de obra.

Os resíduos de construção civil provenientes devem receber a carreta destinação,

de acordo com as leis municipais e estaduais em vigência.

Quaisquer dúvidas deverão ser reportadas ao responsável pela fiscalização e

gerenciamento dos serviços.

Londrina, outubro de 2021
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