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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA VAZ DE AZEVEDO 

LOCAL: AV. QUATORZE, 10, PALESTINA DO PARÁ - PA 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ 

ENGENHEIRO: RAMILSON SILVA LIMA - CREA-PA Nº 152021870-2PA 
 
 
JUSTIFICATIVA DE OBRA: 
   

 A presente obra tem por sua necessidade a prestação de um ambiente 
voltado para determinadas funções no qual antes não havia, tendo em vista a 
construção de um módulo a mais na escola para a alimentação o que vem ao caso 
o refeitório, no qual o mesmo irá precisar da cozinha pro preparo de tais alimentos, 
e uma sala de informática para o uso escolar no qual tem grande importância no 
desenvolvimento do aluno. 

 
DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Este memorial segue a descrição do projeto de execução do refeitório de 
uma escola municipal Adélia Vaz de Azevedo construída na localidade da Av. 
Quatorze. Todas as especificações que seguem visam complementar as peças 
gráficas auxiliando na descrição de serviços e especificações de materiais a serem 
utilizados na obra.  

Todo material empregado na obra deve ser de qualidade indiscutível e 
satisfazer todas as especificações dispostas em projeto e seus anexos. Todos os 
serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa 
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras e 
a legislação vigente. 

No caso de dúvidas relativas ao Projeto, os proponentes deverão dirigir se à 
FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE (Prefeitura Municipal), onde as mesmas 
serão esclarecidas.  

A CONTRATADA deverá indicar um engenheiro civil ou arquiteto  

responsável, ou ainda, profissional devidamente habilitado para responsabilizar se 
pelos serviços objeto da presente licitação, conforme Resolução nº 218 de 29/06/73 
do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o qual apresentará 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que deverá estar presente no local 
da prestação de serviços, sempre que necessário, bem como a critério da 
CONTRATANTE.  
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Os materiais a serem empregados na execução do serviço estarão inclusos 
no preço do contrato, isto porque o custo dos materiais está efetivamente incluído, 
não sendo mera consideração por parte da CONTRATANTE.  

No transcorrer da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá, à sua 
despesas, remover as sobras dos materiais inúteis para um local apropriado, 
escolhido pela fiscalização da contratante, deixando as áreas de serviço, 
diariamente, devidamente limpas e em ordem. Os materiais úteis e não 
aproveitados, deverão ser entregues à fiscalização. A CONTRATADA procederá a 
remoção de todo o equipamento que lhe pertencer, e deixará o local completamente 
limpo e desimpedido.  

Ao término da obra, a CONTRATADA será responsável pela limpeza final.  

Todos os materiais e suas aplicações devem obedecer ao prescrito pelas 
Normas da ABNT para cada caso e ao projeto em particular, cabendo ainda 
certificações pelo INMETRO, ou seja, poderá ser solicitado à CONTRATADA a 
apresentação de certificado de conformidade técnica dos materiais empregados à 
luz das normas vigentes.  

A CONTRATADA fornecerá todos os materiais, matérias-primas, insumos, 
equipamentos, mão de obra e todas as ferramentas necessárias à execução dos 
trabalhos. Os serviços serão executados por operários especializados e deverão 
ser empregadas somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.  

A CONTRATADA indicará o Responsável pela execução do objeto desta 
licitação, bem como seu Mestre de Obras, os quais se responsabilizarão pelo fiel 
cumprimento das especificações e condições neste elencada.  

A não ser quando especificados em contrário, os materiais serão de primeira 
qualidade. A expressão “de primeira qualidade” tem nas presentes especificações, 
o sentido que lhe é dado no comércio; indica, quando existem diferentes gerações 
de qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior.  

É vedado o uso de material diferente do especificado, usado, danificado ou 
improvisado, em substituição ao tecnicamente indicado, assim como não será 
tolerada a adaptação de peças, seja por corte ou outro processo, de modo a usá-
las em substituição à peça recomendada e de dimensões adequadas.  

Quando houver material ou materiais especificados que, comprovadamente, 
não possam ser encontrados no mercado ou não sejam mais fabricados, poderão 
ser substituídos mediante autorização expressa da fiscalização da contratante.  

O estudo e aprovação dos pedidos de substituição, só poderão ser efetuados 
quando cumpridas as seguintes exigências:  

• Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a contratante;  
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• Apresentação de provas, pelo interessado, de equivalência técnica do 
produto proposto ao especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo 
do exame comparativo dos materiais, efetuados pelo laboratório tecnológico às 
custas da CONTRATADA, a ser definido pela fiscalização da contratante.  

• No caso de impossibilidade absoluta de atender às especificações (o 
material especificado não sendo mais fabricado, etc.) ficará dispensada a exigência 
do item de apresentação de provas, devendo o material em substituição ser 
previamente aprovado pela fiscalização da contratante que expedirá um “Termo de 
Substituição de Material”;  

• Caso seja empregado material de preço inferior ao constante do 
orçamento oferecido pela CONTRATADA, a diferença será abatida do primeiro 
pagamento que lhe for efetuado, ou da caução, se for o caso, efetivado através de 
Termo de Aditamento Contratual.  

Qualquer serviço executado de baixo padrão com materiais de fornecedores 
não especificados, ou em desacordo com o projeto, poderá ser refeito por 
solicitação da fiscalização da CONTRATANTE, sem ônus, ou prejuízo no prazo de 
entrega.  

O presente projeto poderá ser modificado e/ou acrescido, nos termos da 
legislação vigente, a qualquer tempo, a critério da CONTRATANTE, que fixará as 
implicações e acertos decorrentes, visando à boa continuidade da obra.  

A fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso, em qualquer tempo, ao 
local onde os trabalhos estejam sendo preparados ou executados para a inspeção 
dos mesmos. Deverão ser fornecidos os meios para tal inspeção, incluindo ensaios 
e outras informações, quando necessárias, a respeito de qualquer material 
empregado.  

 
1. SEVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1 Limpeza  
 

A área a ser construída deverá ser limpa e regularizada com maquinário 
adequado.  
 
1.2 Placa de obra 
 

A placa de obra deverá ser de lona com plotagem gráfica com 4 m². A placa 
deverá ser fixada no terreno, em local indicado pelo fiscal da obra, apoiada em 
estrutura de madeira.  
 
1.3 Locação da obra 

 
A obra deverá ser locada na forma convencional.  
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1.4 Almoxarife ou depósito de obra 
  
 Deverá ser construída no local de obra um depósito em chapa de madeira 
compensada com a finalidade de armazenar de forma correta os materiais 
utilizados no canteiro. 
 
2 INFRAESTRUTURA  
 
1.1 Escavação manual  

 

Será realizada escavação manual até 1,50 m de profundidade para a passagem 
de tubulação e caixas de passagens nos locais indicados nos projetos e 
posteriormente o reaterro manual de valas com compactação. Caberá ao construtor 
a remoção de todo o entulho resultante tanto dos processos quanto da limpeza final 
dele e do canteiro remanescente, a fiscalização se encarregará de estabelecer o 
que pode ou não ser considerado como. Caberá também ao Departamento Técnico 
da Prefeitura a determinação de locais onde tais remanescentes devam ser 
depositados. A obra deverá estar em condições de ser imediatamente utilizada  

1.2 Preparo do fundo de vala  
 

Serão abertas cavas de fundação rigorosamente niveladas com a largura 
estritamente necessária para permitir os trabalhos até atingirem o terreno firme, 
onde serão assentadas as sapatas e os pilares. As cavas deverão ser regularizadas 
em camada de lastro de pedra britada com espessura mínima de 10,0 cm e sob 
esta camada, com concreto magro de espessura mínima 5,0 cm para assentamento 
das sapatas.  

A execução da estrutura que deverá satisfazer integralmente as exigências das 
normas da ABNT relativas ao assunto, bem como as do projeto estrutural, parte 
integrante deste edital. Deverão obedecer ao projeto estrutural e respeitarão a 
tensão admissível do solo e as recomendações para concreto armado no item 5, 
assim como as normas técnicas específicas. Em alguns pontos onde existir 
presença de rocha as mesmas deverão ser removidas para que as sapatas não 
sejam assentadas superficialmente. Sobre a vala regularizada serão assentes as 
sapatas e os pilares, e sobre estes será executada a viga de baldrame.  

Todas as estruturas serão executadas em concreto armado e suas dimensões 
serão de acordo com o projeto. A viga baldrame deverá ser impermeabilizada na 
face superior, e numa altura de até 25 centímetros na laterais com duas demãos 
de hidro asfalto. 

 

3 SUPERESTRUTURA 
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Os elementos em concreto serão moldados in loco, conforme projeto estrutural 
em concreto armado com resistência mínima especificada em projeto aos 28 dias, 
e em conformidade com a geometria e armadura especificada pelo projeto.  

Os materiais e procedimentos a serem empregados incluindo-se o concreto e 
as armaduras deverão enquadrar-se rigorosamente nas disposições preconizadas 
pelas Normas Brasileiras pertinentes ao assunto, que são: NBR 6118/07, NBR 
7212/14 e NBR 7480/07.  

Nos topo dos pilares deverão ser colocados chumbadores para fixação das 
tesouras metálicas Na armação das peças estruturadas serão empregados aço do 
tipo CA-50 e CA-60 em rigorosa conformidade com o prescrito nos projetos e 
Normas Brasileiras NBR 7480/07 e NBR 6118/14. Tão logo formadas e armadas 
preconizando a concretagem deverá ser solicitada a inspeção da Fiscalização para 
conferência geométrica e das armaduras. 

A liberação para concretagem será feita mediante o respectivo registro no diário 
da obra. Para fins de recobrimento as armaduras deverão observar o disposto na 
NBR-6118/14. 

 

4 PAREDES 
 

1.1 Alvenaria 

As paredes externas serão executadas em tijolos cerâmicos de 1ª qualidade, 
de cor avermelhada uniforme, faces lisas, de 06 furos, na espessura nominal de 20 
cm (parede de um tijolo) e assentadas com argamassa de cimento, incorporador 
de ar e areia no traço 1:2:8, juntas contrafiadas (desencontradas, em amarração) 
para evitar o cisalhamento vertical do material, nos dois lados.  

Os tijolos serão assentados entre os vãos dos pilares unidos com o uso de 
telas galvanizadas de fios 1,65 mm, com malha de 15x15 mm, fixados aos pilares 
e na junta horizontal entre os blocos, ou mediante ferros de espera (ferro-cabelo) 
chumbados durante a concretagem dos pilares.  

As paredes externas serão respaldadas com vigas de cintamento, conforme 
projeto estrutural. Os vão de portas e janelas já serão deixados em aberto. Para os 
vãos de janelas devem ser acrescidos, além das medidas do vão luz de projeto, 3 
cm tanto na largura como na altura. Nas portas, o acréscimo será de 5 cm para o 
batente superior. Sob os vãos das janelas e sobre os vãos das portas e janelas 
deverão ser executadas vergas / contravergas, cujo papel é evitar deformações nas 
esquadrias e trincas na alvenaria. Estas deverão ser executadas em concreto 
armado excedendo a largura do vão, pelo menos 30 cm de cada lado, ou maior e 
igual a 1/5 da largura do vão.  

No sanitário PNE, as elevações serão executadas em tijolos cerâmicos de 
1ª qualidade, cor avermelhada uniforme, faces lisas, de 06 furos, na espessura 
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nominal de 15 cm, e assentadas com argamassa de cimento, incorporador de ar e 
areia no traço 1:2:8, com juntas contrafiadas. O pé-direito para este compartimento 
deverá ser de 2,40 metros. 

 

1.2 Chapisco  

A argamassa de chapisco deverá ser preparada conforme traço na proporção 
de 1:3 (1 de cimento: 3 de areia média + aditivo impermeabilizante) com espessura 
0,50 cm.  

Atentar para não utilizar cimento de pega lenta (CP III e IV). Para aplicação do 
chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, 
materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.  

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser umedecida 
suficientemente, não saturada. A execução do chapisco deverá ser realizada 
através de aplicação vigorosa de argamassa, continuidade, sobre toda a área da 
base que se pretende revestir 

 

1.3 Emboço 

A argamassa utilizada para a confecção do emboço deverá ter traço na 
proporção de 1:2:8 (1 de cimento, 2 de cal, 8 de areia média + aditivo 
impermeabilizante) com espessura máxima de 1,50 cm, e para a camada de reboco 
na proporção de 1:3 (1 de cal, 3 de areia fina peneirada + 10% de cimento). 

 O procedimento de execução, deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 – 
Revestimento de paredes e tetos com argamassas – materiais, preparo, aplicação 
e manutenção. A base a receber o emboço / reboco deverá estar regularizada.  

Caso apresente irregularidades superficiais superiores a 10 mm, tais como 
depressões, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas de 
alvenaria ou outras saliências, deverá ser reparada, antes de iniciar o revestimento. 
O emboço / reboco deverá ser iniciado somente após concluídos os serviços, 
obedecendo os prazos mínimos de 24 horas após a aplicação do chapisco e 4 dias 
de idade das estruturas de concreto, após desformadas. 

O emboço / reboco só serão executados depois da colocação dos marcos das 
portas e antes da colocação de guarnições, alisares e rodapés. Quando houver 
possibilidade de chuvas, ou umidade excessiva, a aplicação do emboço / reboco 
externo não será iniciada, ou caso já o tenha sido, será ordenada sua interrupção.  

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os trabalhos de 
aplicação do emboço / reboco externo terão suas superfícies molhadas 
(umedecidas) ao término dos trabalhos da jornada. 
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5 COBERTURA 
 

1.1 Tesoura metálica 

 

Os terçamentos, chumbadores, contraventamentos, tirantes e as tesouras 
serão executadas em estrutura metálica ou madeira, de acordo com projeto e 
especificações apresentadas junto ao presente documento. Antes do início da 
colocação de qualquer peça a executante deverá apresentar ART de execução da 
estrutura metálica, bem como possível alteração no projeto da mesma.  

A empresa contratada para confeccionar a estrutura metálica fica obrigada a 
conferir todas as medidas no local da obra, devendo antes da entrega do material, 
realizar uma pré-montagem da estrutura, oportunidade na qual a Fiscalização 
deverá ser notificada, de forma que possa acompanhar o procedimento. Todos os 
ajustes necessários deverão ser feitos nessa etapa, ficando, portanto, proibidos 
recortes e soldas em campo. Deverão ser removidos todos os indícios de óleos, 
graxas e oxidação, através de lixação e/ou do emprego de solventes adequados. 
Utilizar tinta antiferruginosa do tipo Zarcão, óxido de ferro, Fosfato de Zinco ou 
Silicato de Cálcio, tendo no mínimo uma demão com 35 micras.  

O acabamento se dará através de pintura em tinta esmalte na cor a ser definida 
pela Fiscalização, em duas demãos com no mínimo 35 micras.  

A montagem se dará através do emprego de mão de obra qualificada, e o uso 
de equipamentos necessários para a execução dos serviços. Deverá ser dada 
especial atenção às normas de segurança, especialmente à NR 06 (Equipamentos 
de Proteção Individual) e à NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho Na 
Indústria da Construção).  

O fornecedor da estrutura deverá manter no local da obra, durante a etapa de 
montagem, instrumentos que possibilitem à Fiscalização aferir a qualquer tempo, 
as medidas e bitolas especificadas em projeto.  

Especiais cuidados deverão ser tomados quando do transporte e içamento das 
peças, de forma que essas não apresentem nenhum desvio linear e planar, nem 
avaria à sua pintura. Ao final da montagem, todas as peças que por efeito de 
soldagem em campo tiverem sua pintura danificada, deverão receber novo 
recobrimento de tinta, na mesma tonalidade da original.  

 

1.2  Telhas 
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O tipo de telha a ser utilizada será telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm. 

 

 

6 ESQUADRIAS 

 

As janelas serão em ferro com três caixilhos independentes, do tipo 
basculantes, com básculas em cantoneiras L de 5/8” x 1/8”, sendo as básculas em 
quadros não superiores a 14 cm, fixadas a um requadro de ferro tipo metalon 
dimensões de 25x40 mm. Nas laterais de cada caixilho deverão ser executadas 
partes fixas, conforme modelo existente.  

Sua fixação será diretamente na alvenaria, com argamassa de cimento e 
areia (1:3) por meio de “grapas” chumbadas no maciço. Estas deverão apresentar 
boa vedação e perfeita estanqueidade, obedecendo o posicionamento das 
vergas/contravergas. As dimensões dos vãos especificados nos projetos se 
referem as aberturas livres.  

As portas externas, de duas folhas cada, serão de abrir no sentido de fuga a 
180º, igualmente em ferro, em chapa com almofadas em diamante, requadradas 
em metalon de 25x40mm, com dimensões conforme o projeto e deverão ser 
entregues em perfeito funcionamento e com dois jogos de chaves devidamente 
etiquetados.  

As portas deverão ser dotadas de dispositivos anti pânico, com barras anti 
pânico de alavanca, conforme normas aplicáveis (NP EN 1125), com sinalização 
indelével adequada.   Todas as fechaduras das portas serão do tipo cilindro.  

As dobradiças deverão ser de ferro galvanizado com pino móvel, de latão 
reforçado de no mínimo 3 x 2 ½”.   As fechaduras deverão ser de embutir, com 
maçaneta do tipo alavanca, com espelho de maçaneta em latão cromado.   As 
maçanetas, espelhos e demais ferragens cromadas só deverão ser colocadas após 
a pintura das esquadrias.   

 Os vidros serão incolores, lisos e transparentes. No sanitário PNE, os vidros 
serão fantasia do tipo canelado.   Todos os vidros que estiverem a uma altura 
inferior a um 1,10 m da cota do piso do respectivo pavimento deverão ser laminados 
4 mm, no restante será vidro comum (recozido) de 4 mm. Obs.: as esquadrias 
deverão ser submetidas à aprovação prévia a instalação. As esquadrias metálicas 
receberão pintura antiferrugem e após, duas ou mais demãos de pintura esmalte. 

 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

especificações técnicas de projeto arquitetônico observando todas as prescrições 
para materiais e execução, conforme normas específicas da ABNT, Internamente, 
do quadro geral deverão ser instalados eletrodutos aparentes de PVC rígido na 
bitola compatível com a seção e quantidade de cabos.  

Os fios e cabos, deverão ser de cobre eletrolítico isolado com composto 
termoplástico de PVC, antichama, 70ºC, 0,6/1kv dimensionados conforme a carga 
a instalar considerando a temperatura ambiente, agrupamento, queda de tensão, 
maneira de instalar e nível de curto-circuito.  

A identificação de cabos deverá ser feitos nas cores conforme a seguir: corrente 
alternada fases preto, neutro-azul claro, terra- verde. As emendas serão 
executadas conforme a melhor técnica e isoladas com fita plástica isolante de 
primeira linha. 

 Não serão permitidas emendas dentro de eletrodutos. As caixas de passagem 
estampadas deverão ser em chapa de aço, retangular, dimensões 4" x 2" para 
embutir em parede ou teto e dimensões 4 x 4”, octogonal com fundo móvel.  

As caixas no forro serão instaladas de forma a ficarem firmemente 
posicionadas.  

Os conduítes embutidos nas paredes e no forro poderão ser flexível e em 
polietileno classe pesado. Todos os fios que passam sobre o forro deverão estar 
dentro de conduítes. O interruptor e respectivo espelho deverá ter as seguintes 
características nominais: 10A/250V e estar de acordo com as normas brasileiras. 
Será do tipo simples. Todos os interruptores em circuitos 220V serão 
obrigatoriamente bipolares. Na iluminação geral do banheiro PNE deverá ser 
utilizado um plafon branco com soquete de porcelana central com luz fria, 
fluorescente. 
 

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

 

Deverão ser executadas de acordo com as normas, por profissional habilitado, 
compreendendo as seguintes instalações: água fria, pluviais e esgoto. Nas 
instalações de água fria deverão ser empregados tubos de PVC rígido soldável e 
respectivas conexões e acessórios que atendam integralmente as exigências e 
especificações prescritas pelas normas da ABNT próprias para cada tipo de 
material, em função do uso específico. 
 

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  
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Nas instalações de esgoto primário e secundário serão executadas em PVC, de 
acordo com as posturas vigentes no município. No sanitário PNE os equipamentos 
instalados serão: Lavatório – em louça branca, com coluna suspensa, de marca 
reconhecida e boa qualidade aprovada pela Fiscalização; Torneira – para lavatório 
tipo mesa, acabamento cromado e fechamento automático com alavanca; 
Saboneteira – para sabonete líquido com reservatório com capacidade mínima de 
450 ml. 

Caixas de Inspeção (caixa de areia): serão em alvenaria de tijolos maciços 
parede de ½ tijolo, revestidas com argamassa com aditivo impermeabilizante no 
traço 1:3 e tampa em concreto armado com alça, nas dimensões indicadas em 
projeto; Ligação a rede pública: será feita através dos condutores horizontais até o 
condutor pluvial da rede pública existente; Escavações: através de escavação de 
valas para assentar os condutores horizontais e ligação dos coletores até a rede 
pública, obedecer um recobrimento mínimo de 60 cm, pela largura adequada 
conforme o diâmetro do trecho. 

 

10 REVESTIMENTO EM PISO 

 

O contrapiso cor clara Pei IV será executado com concreto simples com 3,0cm 
de espessura sobre a camada da brita. O piso cerâmico a ser assentado será de 
cor clara definido pela fiscalização da obra. 

 

11 PINTURA 

 

Todas as superfícies internas e externas das alvenarias receberão pintura 
com uma (01) demão de selador acrílico e duas (02) demãos de TINTA LATEX 
ACRÍLICA, LINHA DE PRODUTO PREMIUM. As tintas a serem utilizadas deverão 
ser aplicadas conforme especificação do fabricante. A marca de ambos a ser 
utilizada será submetida à aprovação da Fiscalização e deverão possuir o selo da 
ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas).  

Antes da execução de qualquer pintura deverão ser feitas amostras de cores 
na obra para aprovação da Fiscalização. As superfícies a pintar serão 
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a 
que se destinam.  

A eliminação de poeira deverá ser completa, tomando-se precauções 
especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas 
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sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente 
enxutas.  

A pintura externa não pode ser executada quando da ocorrência de chuva, 
condensação de vapor de água na superfície da base e em casos de ocorrência de 
ventos fortes com transporte de partículas em suspensão no ar.  

Cada demão somente será aplicada quando a precedente estiver seca ao 
tato, sendo de bom alvitre aguardar um intervalo mínimo de 24h em condições 
normais. Além disso, os trabalhos de pintura em locais não convenientemente 
abrigados, serão suspensos em tempo de chuva; com relação às tintas, algumas 
recomendações são importantes: devem ser seguidas as instruções fornecidas 
pelos fabricantes; antes da aplicação, deve-se mexer a tinta até que ela se 
apresente perfeitamente homogênea; o produto deve ser diluído conforme o tipo de 
aplicação (pincel, trincha, rolo, pistola).  

Colocar diluente em quantidade superior à prevista, por economia, pode 
prejudicar a qualidade do serviço; verificar as condições existentes no ambiente 
para a aplicação do produto no que se refere à ventilação, insolação, chuva, 
iluminação etc.  

As esquadrias metálicas, tanto as novas quanto as reaproveitadas, deverão 
passar por processo de preparação das superfícies. As mesmas deverão ser 
lixadas, eliminando-se completamente quaisquer indícios de ferrugem. Após o 
lixamento, limpar cuidadosamente as superfícies e aplicar uma demão de óxido de 
ferro, cobrindo-se toda a superfície metálica. Após a secagem aplicar duas (02) ou 
mais demãos de tinta esmalte. 

 

12 FORRO 

 

O forro será de PVC, com estrutura de sustentação em madeira e rodaforro 
de PVC. O forro deverá ser uniforme, sem recorte ou emendas aparentes, na cor 
branca, de primeira qualidade 

 

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

Ao final dos serviços da obra, a conclusão da mesma será dada após a limpeza 
final da obra 
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Palestina do Pará – PA, 05 de Julho de 2021.  
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