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OBJETIVO 

 O presente memorial descritivo, acompanhado dos projetos, 

destina-se a especificar os serviços e materiais necessários à 

melhoria e manutenção da infraestrutura física da Escola Municipal de 

Ensino Infantil Amiguinhos do Coração, no Município de Doutor 

Ricardo/RS. Constam neste memorial descritivo os elementos 

constituintes dos projetos, com suas respectivas sequências 

executivas e especificações, estabelecendo o padrão de qualidade 

para os materiais que serão empregados e, quando não 

especificados, ficarão sujeitos à aprovação do Departamento de 

Fiscalização Municipal. 

GENERALIDADES 

Materiais 

 Os materiais empregados na construção deverão satisfazer as 

condições de qualidade de uso, além de estarem de acordo com as 

normas técnicas da ABNT, as especificações fornecidas pelos 

fabricantes. O concreto poderá ser fabricado na obra, desde que 

atinja a resistência adequada. 

Serviços 

 Os serviços deverão ser executados por profissionais treinados 

e habilitados, seguindo rigorosamente as normas técnicas da ABNT e 

o projeto aprovado pelo órgão competente. 

1 SERVIÇOS INICIAIS 

 Os serviços somente poderão ser iniciados após a liberação da 

Ordem de Início pelo Município. Durante a execução, o canteiro de 

obra deverá ser mantido limpo com entulhos sendo descartados em 

locais apropriados. 

 Antes do início das pinturas, deverá ser realizada a lixação e 

lavagem com jato de alta pressão em todas as superfícies externas 

da edificação.  

2 ESQUADRIAS   

 As esquadrias com guarnição metálica receberão, pelo menos, 

duas demãos de tinta esmalte a base de óleo para superfícies 

metálicas em cores a definir. As portas internas em madeira 

receberão pintura de, pelo menos, duas demãos de tinta esmalte 
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acetinada em cores a definir, sobre superfície regularizada, livre de 

asperezas e totalmente lisas. Deverá ser observado o intervalo de 

tempo entre demãos subsequentes conforme indicação do fabricante 

do produto. Anteriormente à pintura deverá ser executada a lixação e 

limpeza da superfície para perfeita aderência da tinta a ser aplicada. 

Na porta marcada em planta, deverá ser substituído e pintado o 

revestimento metálico desta esquadria. 

  

Normas Técnicas Relacionadas:  

ABNT NBR 10821-1:2017 - Esquadrias externas para edificações - 

Parte 1: Esquadrias externas e internas - Terminologia;  

ABNT NBR 10821-2:2017 - Esquadrias para edificações - Parte 2: 

Esquadrias externas - Requisitos e classificação; 

 

3 INSTALAÇÕES 

 Nos locais indicados em projeto, deverão ser instaladas 

tomadas e tubulações aparente de energia elétrica devido à 

necessidade de alimentação de equipamentos instalados. 

Normas Técnicas Relacionadas 

ABNT NBR 10844:1989 - Instalações prediais de águas pluviais. 

ABNT NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão. 

 

4 REVESTIMENTOS E PINTURAS 

4.1 Superfícies Externas 

 Deverão ser pintadas todas as paredes externas da edificação, 

compreendendo ainda os muros e os postes da cerca, além das 

coberturas metálicas no acesso à escola e no pátio lateral. 

As partes externas deverão estar perfeitamente niveladas e 

lixadas, para isso, deverão ser corrigidas eventuais fissuras com 

massa acrílica e receber quantas demãos forem necessárias de 

selador, intercaladas com lixamento, até que a superfície esteja lisa e 

isenta de asperezas. Após o preparo das superfícies, as paredes serão 
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pintadas com duas demãos de tinta acrílica texturizada para fachadas 

nas cores originais do projeto, sobre reboco desempenado riscado e 

regularizado. Deverá ser observado o intervalo de tempo entre 

demãos subsequentes conforme indicação do fabricante do produto. 

Os revestimentos comprometidos nas paredes externas e 

internas, conforme indicado em projeto, deverão ser totalmente 

removidos e substituídos. Para isso, primeiramente deverá ser 

retirado todo revestimento que apresentar anomalias e realizado a 

limpeza da superfície para posterior recebimento de chapisco com 

cimento e areia grossa no traço 1:3, aplicado na alvenaria umedecida 

e uniformemente sobre toda a superfície a ser revestida em camadas 

de 5 a 6 mm de espessura, tornando-a mais áspera e porosa. Deverá 

ser respeitado o tempo de cura de 3 dias. Em seguida, as paredes 

receberão reboco argamassado (massa única) com cimento, cal e 

areia média no traço 1:2:8 para posterior pintura. 

 Nos locais aonde havia descolamento de pastilhas, conforme 

indicado em projeto executivo, o reboco existente deverá ser 

substituído. Havendo necessidade de troca de pastilhas que 

apresentarem som oco quando submetidas à percussão, estas 

deverão ser trocadas, nos locais indicados no projeto em anexo por 

pastilhas novas de mesmas dimensões, materiais e cores das 

originais. A aplicação das pastilhas deverá seguir os procedimentos 

do fabricante e as normativas vigentes para garantir sua fixação. 

4.2 Superfícies Internas 

 Todas as paredes internas deverão ser pintadas, nas cores 

originais, incluindo os tetos. 

 As paredes internas serão pintadas com, pelo menos, duas 

demãos de tinta acrílica em cores a definir. Deverá ser observado o 

intervalo de tempo entre demãos subsequentes conforme indicação 

do fabricante do produto.  

 Além da paredes, também deverão ser pintadas, com tinta 

esmalte, as molduras, prateleiras e quadros de madeira existentes 

nas salas, assim como guarda-corpos de madeira e metal. 

 Nas paredes marcadas no projeto, deverá ser removido o papel 

de parede existente e aplicado novo papel de parede a ser fornecido 

pelo município. 
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Normas Técnicas Relacionadas 

ABNT NBR 13281:2005 – Argamassa para assentamento e 

revestimento de paredes e tetos – Requisitos 

ABNT NBR 13755:2017 – Revestimentos cerâmicos de fachadas e 

paredes externas com utilização de argamassa colante – Projeto, 

execução, inspeção e aceitação – Procedimento 

ABNT NBR 13245:2011 – Tintas para construção civil – Execução de 

pinturas em edificações não industriais – Preparação de superfícies 

ABNT NBR 11702:2011 – Tintas para construção civil – Tintas para 

edificações não industriais – Classificação  

 

 

5 SERVIÇOS FINAIS 

 Após a conclusão da obra deverá ser realizada a limpeza geral, 

assim como a retirada das instalações provisórias. O recebimento da 

obra será feito pela fiscalização, na presença dos responsáveis 

técnicos das duas partes, após completa vistoria de todos os serviços. 

6. OBSERVAÇÕES 

 

Os materiais a serem utilizados na reforma da escola deverão 

ser acordadas com a fiscalização municipal, na Secretaria de 

Planejamento/Engenharia, a fim de ser verificada a qualidade dos 

mesmos. 

 

O responsável técnico não se responsabiliza por alterações ocorridas 

durante a obra que estiverem em desacordo com o projeto (salvo se 

o responsável técnico for notificado e estiver de acordo) ou 

alterações que estiverem em desacordo com a legislação vigente. 

 

Doutor Ricardo/RS, 01 de dezembro de 2021. 

 

________________________                           

Mateus Arcari 

Responsável Técnico 

CREA RS 223550 

 

 

________________________ 

Prefeitura Municipal de Doutor Ricardo/RS 

Proprietário 


