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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Pintura de salas de aula e pátio interno da Escola Olívio Faleiros 

LOCAL: Rua Coronel Antônio de Freitas, esquina da Rua Coronel Messias Rosa 

 

 OBJETO: 

Contratação de empresa qualificada para execução de obra de engenharia (pintura), de acordo com 

os itens abaixo. Os serviços de pinturas incluem as salas de aulas, cozinha e almoxarifado, (tanto 

paredes internas quanto externas, e teto), pátio interno da escola e muretas. Incluem ainda serviços 

de pintura das portas e esquadrias metálicas e reparos em existentes. 

 

1. PINTURA 

1.1. Deverá ser fornecido material e executado serviços de pintura em tinta tipo vinil acrílica para 

parede látex, com desempenho Premium, da altura acima do barrado de tinta esmalte até o 

teto. Deverá ser aplicado o mesmo material de pintura no teto nas salas em que for laje, num 

total de 5 salas de aula e museu (área de teto 408,00m²). 

1.2. Deverá ser fornecido e executado serviços de pintura em tinta esmalte para construção civil, 

tipo Esmalte sintético de alto brilho, para aplicação em superfícies internas e externas, com 

uma altura de 1,50m, a partir do chão. 

1.3. Deverá ser fornecido e executado serviços de pintura em tinta esmalte para construção civil, 

tipo Esmalte sintético de alto brilho, próprio para aplacação nas esquadrias metálicas. 

1.4. Deverá ser fornecido e executado serviços de pintura em tinta esmalte para construção civil, 

tipo Esmalte sintético de alto brilho, próprio para aplacação nas esquadrias madeiras (portas). 

1.5. Deverá ser fornecido e executado serviços de pintura em tinta, tipo Esmalte sintético fosco, 

próprio para aplicação em lousas escolar, na cor verde, nas paredes indicadas por responsável 

técnico da Prefeitura. 

Itirapuã, 11 de novembro de 2015. 
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