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I. OBJETIVO  
 

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais relativos à pintura do 
Centro de Convenções na UniRV - Rio Verde-GO. 
 
II. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. Foram disponibilizados os seguintes projetos: 
 

 Projeto de Arquitetura; 
 

2. A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica do Departamento de 
Engenharia e Obras da UniRV de Rio Verde/GO, através de profissional(is) devidamente 
habilitado(s) e designado(s). 

 
3. Quando se fizer necessária à mudança nas especificações ou substituição de algum 
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverá apresentar solicitação 
escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada. 
 
4. Os serviços serão pagos de acordo com as medições, aprovada pelo Departamento de 
Engenharia e Obra da UniRV de Rio Verde/GO, através da fiscalização da obra. O primeiro 
pagamento de serviços só poderá ser autorizado após o devido registro da obra no 
CREA/GO. 
 
5.  No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas 
através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser 
obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providências. 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 
 
260.000 - PINTURA 
261.000 - PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 

Deverá ser executado a pintura látex acrílico com selador na cor definida pela 
fiscalização da obra nas paredes internas. O item será executado com material de primeira 
qualidade. 
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261.002 – PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS 
Deverá ser executado a pintura epoxi na cor definida pela fiscalização da obra, em 

uma faixa de 1,0m de altura em todo galpão. O item será executado com material de 
primeira qualidade. 
 
261.300 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS 

Deverá ser executado o emassamento em todas as paredes faces internas e externas 
e nos tetos de laje e gesso. O item será executado com massa de primeira qualidade 
 
261.302 - PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR 
 Deverá ser executado todos tetos com tinta látex com selador em 2 demãos. O item 
será executado com tinta de primeira qualidade. Cor será definida com a fiscalização e 
reitoria. 
 
261.602 – PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. 

Deverá ser executado todas as esquadrias metálicas com tinta esmalte em 2 demãos. 
O item será executado com tinta de primeira qualidade. Cor será definida com a fiscalização 
e reitoria. 
 
261.609 – PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS 

Toda estrutura metálica da cobertura e os beirais de cobertura deverão ser repintados 
nas áreas indicadas pela fiscalização com tinta esmalte alquídica, para proteção da 
estrutura. O item será executado com tinta de primeira qualidade. Cor será definida com a 
fiscalização e reitoria. 


