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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

Obra: Reforma “Escola Cantinho Feliz.”  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros. 
Local: Rua São Paulo, n°32, Dom Romeu Alberti, Cássia dos Coqueiros/SP. 
 
 
01 – Placa de obra e bota fora: Execução e instalação de placa de obra em local indicado por 
responsáveis municipais. Bota fora de material por meio de caçamba.   
 
02 – Alambrando existente: Reparo alambrado existente no local incluindo material e mão de 
obra. E pintura do mesmo com tinta à base de água em estrutura metálica alambrado e portão de 
acesso, a cor será escolhida pela municipalidade.  

 
03 – Execução de pátio externo: Limpeza e raspagem do local, lastro de 3 cm, de areia, lona 
plástica, lastro de pedra britada 8 cm, concreto usinado, FCK = 25 Mpa na espessura de 10 cm, 
este concreto será lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e / 
ou enchimento, armadura em tela soldada de aço – tela Q 92 colocada para evitar trinca e 
rachaduras na base do pátio, corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para piso 
de 3 em 3 metros, nivelamento de piso cimentado para pintura – lixamento e limpeza af_05/20, 
pintura de piso com tinta epóxi, aplicação  manual 2 demãos, incluso primer epóxi. Af_02/2021 
pintura tipo quadra poli esportiva e reparo e poda de grama existente no local. 

 
04 – Forro de PVC: Fornecimento de material e instalação de forro de pvc em réguas, frisado e 
estrutura para cobertura do pátio. 
  
05 – Telhado existente reparos: Fornecimento de material tipo troca de telhas quebradas e mão 
de obra para manutenção em telhado reforço em estrutura se necessária reparos em calhas e 
rufos. 
 
06 – Reparo Hidráulica: Fornecimento de mão de obra e material básico para reparos na 
hidráulica dos sanitários e cozinha. 
 
07 – Instalação de divisórias e reparos nas existentes: Fornecimento de material e mão de 
obra, para reparos em painéis de divisórias existentes in loco e construção de dois fechamentos 
sendo um deles separando uma sala em duas e acesso a sala de aula com um hall com porta e kit 
maçaneta.  
 
08 – Pintura interna e externa: Preparo de superfície para recebimento de pintura. Aplicação de 
tinta Esmalte a base de água no barrado em paredes na altura de 1,90m e duas demãos de pintura 
em Látex aplicado em paredes na altura de 1,10m, comtemplando paredes internas, externas, 
venezianas, portas, piso e forro, a cor a será definida pela gestão municipal. Considerar pintura 
artística com nome da escola na fachada principal do prédio existente. 

 
09 – Limpeza: Remoção geral de entulhos após o término da obra e lavagem do local. 
 
Obs: Atendendo todos as normas federais, estaduais, municipais e NBRs e ABNTs da construção 
civil 
 

Cássia dos Coqueiros, 09 de julho de 2022. 
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