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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de completar os 
projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a serem 
empregados na construção. 

A execução dos serviços obedecerá às normas e métodos da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). 

O emprego de materiais similares aos que tenham marca e/ou fabricantes indicados 
nestas especificações, ficará na dependência de autorização por escrito do contratante. 
 

1. PINTURA TERMOPLÁSTICA 

 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO 
 
1) Os serviços devem ser medidos por metro quadrado de sinalização horizontal 

efetivamente executada e atestada pela fiscalização. Os serviços recebidos e medidos 
da forma descrita são pagos conforme os respectivos preços unitários contratuais, nos 
quais estão inclusos: fornecimento de materiais, perdas, transporte, mão de obra com 
encargos sociais, BDI, equipamentos necessários aos serviços e outros recursos 
utilizados pela executante; 

2) A execução dos serviços deverá cumprir as exigências e determinações previstas nas 
especificações técnicas ET-DE-L00/017_A do DER-SP.  

 

2. TACHAS REFLETIVAS 

 
TACHA BIDIRECIONAL COM REFLETIVO PLÁSTICO 
 
3) Os serviços devem ser medidos por unidade de tacha refletiva efetivamente aplicada e 

aceitos pela fiscalização. Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são 
pagos conforme os respectivos preços unitários contratuais, nos quais estão inclusos: 
fornecimento de materiais, perdas, transporte, mão de obra com encargos sociais, 
BDI, equipamentos necessários aos serviços e outros recursos utilizados pela 
executante. 

4) A execução dos serviços deverá cumprir as exigências e determinações previstas nas 
especificações técnicas ET-DE-L00/009_A do DER-SP.  
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