PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VENDELINO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA
Obra: Pintura da sede do Clube de Mães
Local: Bairro Centro
Município: São Vendelino/RS
Área Total (fachadas): 195,62 m²
DADOS DO PROPRIETÁRIO
Proprietário: Município de São Vendelino
CNPJ: 91.984.492/0001-52
Endereço: Rua Cônego Caspary, 386 – Centro.
CEP: 95795000
Município: São Vendelino/RS
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
Responsável Técnico: Engenheiro Civil Douglas Enrique Assmann
CREA RS: 202311
OBJETIVO
A finalidade do presente documento é descrever as etapas construtivas, bem
como os materiais utilizados para execução da obra de Pintura da sede do
Clube de Mães, município de São Vendelino. A obra deverá ser executada
rigorosamente de acordo com o memorial descritivo. Toda e qualquer alteração
que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações
visando melhorias, só serão admitidas mediante consulta prévia e autorização
da fiscalização da Contratante. Todos os materiais e serviços utilizados na obra
deverão seguir as Normas Técnicas e recomendações de execução da ABNT. A
fiscalização da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento da
execução dos serviços solicitar a paralisação ou mesmo mandar refaze-los,
quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações,
detalhes ou normas de boa técnica. A Contratante deverá, durante a execução
de todos os serviços previstos para conclusão da obra, observar as normas de

segurança do trabalho para os colaboradores responsáveis pela sua execução.
A Contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, sendo que
não serão aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem
realizados.
SERVIÇOS PRELIMINARES
O início da obra deve ser precedido pela apresentação pela Contratada de todos
os documentos definidos pelo Contrato.
CHAPISCO
Nos locais onde for necessário, deverá ser feita a raspagem da camada de
chapisco e posterior reaplicação do elemento de revestimento.
PINTURA
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES
A preparação das superfícies terá por objetivo melhorar as condições para o
recebimento da tinta. As fachadas deverão receber limpeza com jato de alta
pressão de água. Após, a superfície deverá ser limpa, seca, lisa e plana, isenta
de graxas, óleos, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem. A porosidade, quando
exagerada, deverá ser corrigida. As superfícies de madeira serão preparadas
com o emprego de lixas, cada vez mais finas, até obter-se superfícies planas e
lisas. A eliminação de poeiras deverá ser completa, tomando-se precauções
específicas contra o levantamento de pó durante os trabalhos de pintura, até que
as tintas sequem completamente.
TIPOS DE PINTURA A EMPREGAR
- PAREDES EXTERNAS: receberão 2 (duas) demãos de tinta látex acrílica.
- ELEMENTOS DE MADEIRA: as portas e demais elementos de madeira receberão o
tratamento a seguir:
 lixar com lixa média; retirar toda a poeira;
 pintura final com Tinta Esmalte acetinado.
- CORES: as cores a serem utilizadas serão oportunamente definidas pela
fiscalização da contratante.
São Vendelino, 12 de novembro de 2014

____________________________
Engº Civil Douglas Enrique Assmann
CREA-RS 202311

_____________________________
Município de São Vendelino

