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MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: Reforma “Assistência Social”  

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros. 

Local: Rua Graciano Nunes, n°202, Centro, Cássia dos Coqueiros/SP. 

Objetivo: Através destes reparos a serem feitos in loco trazendo melhor qualidade de uso do 

local tanto para os servidores quanto a população coqueirense. 

 

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 – 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. 

03 – Execução de cobertura garagem: Será feita a cobertura da garagem, com estrutura de 

madeira e telhas de fibra cimento, obedecendo as normas técnicas da construção civil e 

inclinação da NBR-ABNT. Para acesso ao local será feita a demolição do muro existente na 

largura do portão cedido pela municipalidade e uma rampa de acesso de veículos obedecendo 

a inclinação correta e dois pilares para empresa chumbar o portão existente neles. o acesso da 

garagem será pela Rua Capitão Jose Rosa dos Santos.    

04 – Reparo Hidráulica: Fornecimento de mão de obra e material básico para reparos na 

hidráulica dos sanitários e cozinha. 

05 – Reposição de pisos: Fornecida material e mão de obra para subestação dos pisos soltos 

que será devidamente assentado e calafetados, o modelo será escolhido pela gestão municipal 

no tom que se aproxima do existente in loco. Atendendo as normas da construção civil. 

06 – Revestimentos e reparos: Fornecida material e mão de obra para subestação dos pisos 

soltos que será devidamente assentado e calafetados, nos locais faltantes e recuperação dos 

demais que estão para se soltar. 

09 – Pintura interna e externa: Preparo de superfície para recebimento de pintura. Aplicação 

de duas demãos de pintura em Látex aplicado em paredes na altura, comtemplando paredes, 

forro, 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. 

10 – 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, 19 de outubro de 2022. 
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