
                           

     

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

1. OBJETIVOS: 
 

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios para execução das obras, 

bem como especificar os materiais a serem utilizados. Trata-se de uma reforma na Escola Municipal De 

Educação Infantil Primeiros Passos, em um pavimento, o qual se localiza na Rua Monteiro Lobato, 102, 

Bairro Santa Lucia, em Constantina/RS. Qualquer dúvida deve entrar em contato com o setor de 

Engenharia da Prefeitura.  

 

2. DESCRIÇÃO DA REFORMA: 
 
A reforma consiste em Pinturas externa, interna, pintura de forro e muros, sendo estes serviços 

demostrado em planta. 

 

3. INSTALAÇÕES DA OBRA: 
 

Lixamento de parede, muros, aberturas e forro para recebimento de pintura. 
 

4. PISO: 
 
Pintura de rampa frontal. 
 
 

5. PINTURAS: 
 
6.1 Condições gerais: 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo 

de pintura a que se destina. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções 

especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As 

superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Serão adotadas precauções 

especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas à pintura (tijolos 

aparentes, vidros e pisos). 

6.2 Paredes de alvenaria:  

Será removido a pintura existente na edificação para recebimento da pintura.  

As paredes externas e internas serão pintadas com tinta acrílica em cores a ser definida.  

6.3 Esquadrias de madeira e ferro: Os marcos e guarnições das portas internas receberão tinta a 

óleo ou esmalte, em cores claras a ser definida. 



                           

     

As grades existentes receberão lixamento, fundo zarcão e pintura. 

6.4 Forro: será pintado com duas demãos de tinta látex acrílico. 

 

OBSERVAÇÕES: As demãos de tinta deverão ser tantas quantas for necessária para ser obtido 

coloração uniforme e estável, para o necessário recobrimento. 

 

OBS: Todos os materiais da construção devem ser adequados para o fim que se destina. 

 

Constantina, janeiro de 2021. 

 

 

 

        ____________________________                                 ________________________ 
MICHELI DELATORRE                FIDELVINO MENEGAZZO 

         Responsável Técnica                                                 Prefeito Municipal 
             CREA/SC 81290-3 


