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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 

MEMORIAL DESCRITIVO ÁREA DE CONVIVÊNCIA PONTAL DO PADRE CÍCERO 

Edifício de alvenaria composto por um único pavimento localizado na Vila Padre Cícero, 
Município de Farias Brito-CE, com 120,74 m 2  de área, e a seguinte composição e características: 

a. Duas lojas; 

Os pisos são revestidos de cerâmica 30 x 30 cm, as paredes receberam textura acrílica, o 
teto é forrado com laje emassada de gesso com pintura látex PVA. Os portões de acesso 
são de ferro de enrolar. 

b. Lanchonete, atendimento e cozinha: 

Os pisos são revestidos de cerâmica 30 x 30 cm, as paredes da: . lanchonete receberam 
cerâmica 30 x 3 . 00. . ciii. do atendimento e cozinha receberam textura acrílica, o teto é 
forrado com laje emassada de gesso com pintura látex PVA. Os portões de acesso são de 
ferro de enrolar. 

c. Almoxarifado e depósito: 

Os pisos são revestidos de cerâmica 30 x 30 cm. as paredes receberam textura acrílica, o 
teto é forrado com laje emassada de gesso com pintura látex PVA. Portas de acesso são de 
madeira: . 

e. Sala de exposição; 

Os pisos são revestidos de cerâmica 30 x 30 cm, as paredes receberam textura acrílica, o 
teto é forrado com laje emassada de gesso com pintura látex PVA. Os portões são de ferro 
de enrolar. 

1. As instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias encontram-se em boas condições e prontas 
para uso; 

2. A cobertura do prédio é feita com madeiramento e telha cerâmica do tipo co1oni 	0a lho 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 

3. As ventilações nos ambientes são feitas com combogós de concreto ou grade de metalon; 
4. A estrutura do prédio é composta por sapatas, cintas, vigas, pilares e lajes, de concreto; 
5. A fachada do prédio é revestida com cerâmica 10 x 10 cm; 
6. O Prédio corno um todo encontra-se em boas condições e pronto para uso. 

Farias Brito-CE, 19 de junho de 2017 
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