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MEMORIAL DESCRITIVO 

1.  DADOS GERAIS: 

1.1. Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 

1.2. Obra: Reforma Centro Administrativo Municipal  

1.3. Local: Rua Fiorelo Piazzetta, 95 - Centro –  Estação / RS. 

1.4. Área reforme: 1.780,00 m
2
. 

1.5. Generalidades: 

  Este memorial descritivo refere-se ao projeto de reforma do Centro Administrativo 

Municipal de Estação, descrevendo os serviços necessários e fornecendo as instruções de como 

executá-los, bem como as Normas Técnicas a serem obedecidas.  Em caso de divergência entre 

os desenhos e as especificações prevalecerá o que a supervisão de engenharia decidir.   

 

2.  PAREDES: 

  Nas paredes externas serão em alvenaria serão preenchidas onde existiam os 

antigos aparelhos de ar condicionado. 

 

3.  ESTRUTURA DA COBERTURA: 

 

  Os oitões existentes serão substituídos por telhas de aluzinco 0,50mm novas. Será 

colocada calha galvanizada em toda a extensão da fachada do prédio, com os condutores verticais 

em pvc 10mm. 

 

4.  ESQUADRIAS, VIDROS E PEITORIS: 

  A janela lateral do setor tributário será substituída por janela metálica em alumínio 

branco dimensão (1,50mx3,50m), de correr, com parte inferior fixa. A porta da entrada do setor 

tributário também será substituída por porta em alumínio branco, com vidro fumê, dimesão 

1,35x2,15m. Será inserido soleira e pingadeira em granito.  

   

5.  REVESTIMENTO: 

  Chapisco e reboco: Todas as alvenarias serão chapiscadas com argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3, aplicado diretamente nas alvenarias umedecidas, de maneira que cubra 

toda a superfície do tijolo. Após o reboco será executada uma camada de massa fina.  

                  

6  PINTURAS: 
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  As superfícies a serem pintadas deverão ser preparadas de acordo com a melhor 

técnica, estar isentas de óleos, graxas, partículas, sais solúveis, umidade e corrosão. 

  Todas as paredes externas da área de reforma e área construída, em alvenaria 

receberão pintura acrílica semi-brilho, aplicada em duas demãos sobre a superfície previamente 

preparada com selador específico. 

  As esquadrias de ferro depois de lixadas, receberão duas demãos de pintura 

esmalte. 

  As cores das tintas serão escolhidas posteriormente pela equipe técnica da 

Prefeitura Municipal de Estação. 

 

Pintura Letreiro: 

  Deverá ser pintado o letreiro no formato já existente, e as cores serão definidas 

pela equipe técnica da PM Estção. 

 

Pintura externa 

Superfícies novas: aguarde a cura/secagem do reboco, que é de 30 a 45 dias. Lixe 

utilizando uma lixa de ferro grana de 100 a 180, fazendo limpeza e a remoção do pó com escova 

ou pano úmido. Aplique 1 demão de selador acrílico diluído em 15% com água com rolo de lã de 

pêlo baixo ou pincel, a fim de uniformizar a absorção da superfície, proporcionando um excelente 

poder de enchimento e cobertura. Sua secagem é de 5 horas.  

Superfícies que apresentam caiação/reboco fraco/ descascamento/ 

calcinação/desagregamento ou tempo insuficiente de cura/secagem: efetue a raspagem para 

remoção de partes soltas com espátula de aço, escovando e limpando com pano úmido em água 

para eliminação do pó. Para estes casos, deverá ser aplicado uma demão de fundo preparador de 

paredes ou fundo preparador de paredes base água que já vem pronto para uso, com rolo de lã ou 

pincel, porém em superfícies muito absorventes, como gesso ou caiação, diluir, para fixação de 

partículas soltas, bloqueando a alcalinidade e prolongando a vida do acabamento. Secagem de 5 

horas. 

Caso necessite corrigir pequenas imperfeições, aplicar duas demãos massa acrílica 

com desempenadeira de aço em camadas finas e sucessivas, tornando a superfície lisa. Espere 

secar por 5 horas. Lixe com lixa para massa grana 150 a 180. Elimine o pó com pano umidecido 

em água.  

Alvenaria interna 
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Superfícies novas: aguarde a cura/secagem do reboco que é de 30 a 45 dias, lixe a 

superfície utilizando uma lixa para massa grana 100 a 180, limpe e remova o pó com uma escova 

ou pano umidecido em água. Para melhor uniformizar a absorção da superfície aplique uma 

demão de Líquido Selador diluído de 5% a 15% com água com rolo de lã ou pincel e aguarde sua 

secagem que é de 4 horas.  

Pintura da Estrutura metálica e esquadrias metálicas 

A pintura das superfícies de metal ferroso, se faz necessário em virtude de ser a 

solução mais econômica para proteção contra a corrosão.  

Metais ferrosos novos: remover o primer de serralheiro com removedor, que 

deverá ser aplicado com pincel em camada farta, deixando agir por 20 minutos. Após, remover as 

partes soltas com espátula de aço e limpar a superfície para remoção dos resíduos do removedor.  

Elimine os pontos de ferrugem lixando com lixa para ferro grana 100 a 180 e 

limpando com pano umedecido e deixe secar. Aplique uma demão de fundo óxido, diluído em 

10% com, com rolo de espuma ou pincel, para proteger a superfície da ferrugem. Deixe secar 

entre 18 e 24 horas e lixe com lixa para ferro grana 180 até eliminação total do brilho e elimine o 

pó com pano umedecido 

.  Obs.: Não deixe as peças protegidas somente pela tinta de fundo por mais de uma 

semana, pois decorrido este prazo, a aderência da tinta do acabamento ficará prejudicada. 

 

7.  PAVIMENTAÇÃO: 

 

 Calçadas/ Passeios:   Parte nova :Após um apiloamento do solo, será lançado um leito de 

pedra britada de 3cm, malha de ferro 3.4 e após um contra-piso de concreto simples 10,0 cm de 

espessura fck 25,  Na parte antiga será regularizada com uma nova camada,  e após colocação de 

piso tátil em toda a sua extensão. Deverá ser executada impermeabilização com emulsão asfáltica 

na calçada existente em frente a fachada, antes de ser realizada a regularização.  

 

8     ENTREGA DOS MATERIAIS NA OBRA 

  Todos os materiais que serão utilizados na obra deverão ser examinados e 

aprovados pelo grupo técnico de engenharia da Prefeitura Municipal de Estação, se não 

satisfazerem as condições de aprovação os mesmos deverão ser substituídos.  
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9      EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO   

  Todos os equipamentos que se fizer necessário para construção serão de 

responsabilidade única e exclusiva da empresa responsável pela obra.  

 

10. ENTREGA DA OBRA E LIMPEZA GERAL: 

  A entrega da obra será feita com a apresentação das certidões Negativas CND 

(certidão negativa de débito junto ao INSS). 

  A obra será entregue perfeitamente limpa, livre de entulhos ou restos de 

construções e todas as instalações testadas e aprovadas. 

 

 

                                                                                                           Estação, abril de 2019. 

 

_____________________________                                        __________________________ 

   Humildes de Almeida Camargo                Tiago Fernando Rebelatto 

                  Prefeito Municipal                                           Eng. Civil  CREA RS 133552        


