
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE 

 

Estado de São Paulo 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
OBRA:  REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO COELHO 
 
LOCAL: Rua Amaro Ortiz de Campos, nº 300, Vila Esperança. 
  Município de Santo Antônio de Posse – SP. 

 

 
DA CONCEPÇÃO: 
 
A obra consiste na Reforma e Adaptação da Escola Augusto Coelho, de acordo com o projeto e planilha 
orçamentária, acessibilidade, novo acesso, portas, piso e pintura. 

  
Todos os serviços necessários para a execução do projeto estão indicados na planilha orçamentária anexa, 
contendo, também, todas as quantidades calculadas, bem como os custos estimados para cada item. Não 
será aceita nenhuma cobrança extra, por conta das instalações de apoio. 
 

 
DAS OBRAS: 
 
 
1- ACESSIBILIDADE 
 
 
1.1 – Acessibilidade: 
O item remunera o fornecimento de mão-de-obra e matérias para a instalação dos pisos, placas, 
sinalização, bem como corrimão e guarda-corpo, de acordo com as especificações contempladas no 
projeto. Serão medidos todos os serviços executados. 
 
 
2- CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO 
 
2.1   - Construção da rampa, acesso e cobertura do acesso 
O item remunera o fornecimento de mão-de-obra e matérias, os quais deverão ser executados de acordo 
com as especificações apresentadas no projeto, bem como as normas de Técnicas de procedimentos de 
execução e preparos e instalações de matérias. Serão medidos todos os serviços executados. 
 
 
2.2 – Pintura látex acrílico, com selador: 
As lajes e paredes (onde não for aplicado o revestimento cerâmico) deverão ser pintadas com tinta látex 
acrílico de primeira linha, com aplicação prévia de selador e em quantas demãos forem necessárias para a 
perfeita cobertura da superfície, nas cores a serem definidas pelo Departamento de Engenharia. O item 
remunera o fornecimento de mão-de-obra e materiais para a realização das seguintes tarefas: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó, aplicação de selador, aplicação de tinta em 02 ou 03 demãos. O 
serviço será medido pela área de superfície pintada com látex acrílico (m²). Serão medidos todos os 
serviços executados. 
 
 
 
Santo Antonio de Posse, 23 de Outubro de 2.014. 
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