MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA:- REFORMA - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MITSUO MATSURA
LOCAL:- RUA ORÁVIO BATISTA VEIGA Nº 259
CORONEL MACEDO – SP.

REFORMA
1.0-

A obra deverá conter uma placa de identificação da obra e será acompanhada por
engenheiro da empresa contratada junto com o responsável técnico pela prefeitura.

2.0-

Será retirada a janela da secretaria e colocada novamente, rebaixando-a fazendo que
fique com peitoril de 1,10m.

3.0-

Será executado um muro dando continuidade na parede de divisa da secretária, até
encontrar com o muro de divisa da Rua Vereador Gabriel Garcia Veiga, sob altura de
2,00m.

4.0-

Será executado um portao de entrada de 2,00 x 2,00m com porteiro eletrônico, na Rua
Vereador Gabriel Garcia Veiga.

5.0-

Será executada uma laje sob o portão a ser construído, sendo a laje com 2,00 de
comprimento por 0,50m de largura, e na mesma largura será excutado alvenaria da laje
até o chão.

6.0-

Será executado piso desempenado desde portão a ser executado até a janela da
secretaria sob largura de 2,00m.

7.0-

Será executada uma cobertura metálica sobre a janela da secretaria, sob largura de
2,00m e comprimento de 3,30m.

8.0-

Será executado revestimento a partir do azulejo existente até a altura do teto, sendo
0,80m, nos seguintes comôdos (lavanderia, despensa e refeitório).

9.0-

Serão executados forros em PVC, nos seguintes comôdos (lavanderia e despensa).

10.0- Serão executadas prateleiras em granilite na despensa.
11.0- Serão executados reparos na coifa e no rufo da coifa da cozinha.

12.0- Serão executados reparos no telhado dos seguintes comôdos: (telhado da cozinha
refeitótio, salas de aula, lavanderia e despensa).
13.0- Serão executados reparos de trincas nos seguintes comôdos: (telhado da cozinha
refeitótio, lavanderia, despensa e sala de aula).
14.0- Serão executados reparos no telhado dos seguintes comôdos: (telhado da cozinha
refeitótio, lavanderia e despensa).
15.0- Será instalado uma porta de vidro temperado de 1,00m na lavanderia.
16.0- Será trocado a porta de 0,80m por uma de 0,90m da sala de aula ao lado do muro de
divisa do direito do terreno.
17.0- Será executado piso desempenado e guarda corpo com gradil e corrimão para acesso
na sala de aula ao lado do muro de divisa do direito do terreno e parte de pateo dos
fundos.
18.0- Será executado plantio de grama esmeralda em placas ao redor da sala de aula ao lado
do muro de divisa do direito do terreno.
19.0- Serão trocados dois lavatórios do wc feminino situado aos fundos do prédio.
20.0- Será executada guarnição em madeira na parede do corredor ao lado do pateo frontal
da escola.
21.0- Será executada pintura geral em latex, esmalte no barrado e nas esquadrias
metálicas/madeira.
22.0- Após o término dos serviços se procederá à limpeza total da obra. Externamente,
remover entulho ou detritos que, por ventura existam, devendo entregar todos os locais
limpos e regularizados.

Coronel Macedo, 11 de outubro de 2019

______________________
José Roberto Santinoni Veiga
Prefeito Municipal

_________________________
Daniel Pereira dos Santos
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