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Obra: Pintura Externa nos ESFs

Endereço: Capão da Canoa/RS.

 

O presente memorial descritivo 

Parque Antártica, São Jorge, Novo Horizonte, Praia do

porventura venham a surgir na interpretação dos 

planta.  

  As quantidades levantadas no “Qua

medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar o preço para est

dos detalhes do serviço e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que 

as especificações prevalecem sobre os 

confirmar os serviços que deverão se

Todos os serviços preliminares não previstos, serão de responsabilidade da empresa executora, realizados 

com material próprio e sem ônus para o contratante.

A seguir será descrito de forma simplificada o modo de execução 

 

1 – Placa de obra: Deverá ser confeccionada e instalada placa de obra com área mínima de 2,50 m², contendo 

todas as informações da obra. A empresa deverá instalar as placas antes do início da obra e reutilizar a mesmas 

conforme cronograma de execução. 

 

2 – Pintura: A empresa deverá realizar pintura

cercania. 

 

2.1 – Pintura da edificação: 

 

� A empresa deverá lavar as fachadas com 

fungos e sujeira. 

� A empresa deverá também realizar os reparos 

do tipo “tapa tudo” para nivelar as imperfeições das superfícies

pintada deverá ser previamente lixada para obter o nivelamento da mesma.

� Após a empresa deverá pintar com uma demão de fundo preparador de paredes.

� A edificação receberá pintura acrílica semi
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Externa nos ESFs 

Capão da Canoa/RS. 

descritivo tem por finalidade orientar a execução d

Antártica, São Jorge, Novo Horizonte, Praia do Barco. Serve também para dissipar quaisquer dúvidas que 

porventura venham a surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em 

As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando das 

medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar o preço para este serviço esclarecerá que não teve dúvidas na interpreta

e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que 

as especificações prevalecem sobre os projetos, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e 

confirmar os serviços que deverão ser realizados. 

Todos os serviços preliminares não previstos, serão de responsabilidade da empresa executora, realizados 

com material próprio e sem ônus para o contratante. 

seguir será descrito de forma simplificada o modo de execução dos serviços

Deverá ser confeccionada e instalada placa de obra com área mínima de 2,50 m², contendo 

A empresa deverá instalar as placas antes do início da obra e reutilizar a mesmas 

conforme cronograma de execução. O modelo da placa será fornecido pelo departamento de engenharia.

A empresa deverá realizar pintura externa em toda a edificação, inclusive 

A empresa deverá lavar as fachadas com sistema de hidrojato utilizando hipoclorito para remoção dos 

A empresa deverá também realizar os reparos das fissuras existentes nas paredes, utilizando multimassa 

do tipo “tapa tudo” para nivelar as imperfeições das superfícies e/ou massa corrida

pintada deverá ser previamente lixada para obter o nivelamento da mesma. 

Após a empresa deverá pintar com uma demão de fundo preparador de paredes.

A edificação receberá pintura acrílica semi-brilho, duas demãos externa, incluindo tetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 

 

1 

tem por finalidade orientar a execução da Pintura Externa dos ESFs 

para dissipar quaisquer dúvidas que 

, prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em 

ntitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando das 

medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto. 

esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação 

e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que 

, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e 

Todos os serviços preliminares não previstos, serão de responsabilidade da empresa executora, realizados 

dos serviços. 

Deverá ser confeccionada e instalada placa de obra com área mínima de 2,50 m², contendo 

A empresa deverá instalar as placas antes do início da obra e reutilizar a mesmas 

delo da placa será fornecido pelo departamento de engenharia. 

em toda a edificação, inclusive tetos das platibandas e a 

sistema de hidrojato utilizando hipoclorito para remoção dos 

fissuras existentes nas paredes, utilizando multimassa 

e/ou massa corrida. A superfície a ser 

 

Após a empresa deverá pintar com uma demão de fundo preparador de paredes. 

rna, incluindo tetos das platibandas. 
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2.2 – Pintura da cercania (muro): 

� Para a pintura dos muros

hipoclorito, com a finalidade de remover a camada de sujeira e os bolores da pintura

incluindo o seu lado externo.

� Após a lavagem, deverá ser realizada pintura acrílica semibrilho em duas demãos, em todo o muro

ext.). 

� Os quadros de madeira do cercado e portão, na parte da frente do lote, deverão ser lixados e 

pintura em tinta esmalte semibrilho na cor branca.

Dos Serviços: 

 

 A empresa deverá visitar o local e verificar dos serviços a serem executados para elaborar sua proposta.

A empresa deverá apresentar Anotação

responsável técnico pela execução dos serviços e outros.

 

 Dos Complementos: 

 

A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução dos serviços.

Os serviços deverão ser executados por profissionais ca

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente da empresa 

executora dos serviços.  

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado.

A empresa mesmo depois de entregue a o

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem reavaliados pelas 

empresas participantes da licitação.

As propostas deverão contemplar

O prazo de conclusão desta obra é de 
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Para a pintura dos muros e cercado, deve-se primeiramente realizar lavagem com

, com a finalidade de remover a camada de sujeira e os bolores da pintura

incluindo o seu lado externo. 

Após a lavagem, deverá ser realizada pintura acrílica semibrilho em duas demãos, em todo o muro

Os quadros de madeira do cercado e portão, na parte da frente do lote, deverão ser lixados e 

pintura em tinta esmalte semibrilho na cor branca. 

 

A empresa deverá visitar o local e verificar dos serviços a serem executados para elaborar sua proposta.

A empresa deverá apresentar Anotação ou Registro de Responsabilidade T

responsável técnico pela execução dos serviços e outros. 

A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução dos serviços.

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos adequados.

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente da empresa 

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado. 

A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos serviços executados.

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem reavaliados pelas 

empresas participantes da licitação. 

As propostas deverão contemplar, material, mão-de-obra e encargos. 

O prazo de conclusão desta obra é de 60 dias, à contar da ordem de início. 

Capão da Canoa, 

___
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se primeiramente realizar lavagem com hidro jateamento e 

, com a finalidade de remover a camada de sujeira e os bolores da pintura em todo o muro, 

Após a lavagem, deverá ser realizada pintura acrílica semibrilho em duas demãos, em todo o muro (int. e 

Os quadros de madeira do cercado e portão, na parte da frente do lote, deverão ser lixados e receber nova 

A empresa deverá visitar o local e verificar dos serviços a serem executados para elaborar sua proposta. 

de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de 

A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução dos serviços. 

pacitados, com equipamentos adequados. 

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente da empresa 

bra será responsável pela garantia dos serviços executados. 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem reavaliados pelas 

 

Capão da Canoa, 31 de agosto de 2018. 

__________________________ 
Filipe Brehm Marques da Silva 

   Eng.º Civil 
CREA/RS 171.406 


