MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

OBJETO: SERVIÇO DE REPINTURA EXTERNA DOS PRÉDIOS
DA PREFEITURA, CÂMARA DE VEREADORES E SECRETARIA
DE SAÚDE

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar os serviços de reparos e
pinturas em todas as paredes, telhados, muros e aberturas externas e internas do prédio
da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e Secretaria da Saúde do município de
Catuipe/RS. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos
princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas
Brasileiras.
ADMINISTRAÇÃO
Além da natural mobilização para o inicio da obra, caberá ao executante
de todas as máquinas e equipamentos para execução dos serviços, bem como os
equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos etc.), necessários e exigidos
pela legislação vigente. Os andaimes deverão apresentar boas condições de segurança,
observar as distâncias mínimas da rede elétrica e demais exigências das normas
brasileiras; ser dotados de proteção contra queda de materiais em todas as faces livres.
Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação á segurança
do trabalho contida nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 — EPI e
NR-8 — Condições de Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção.
A empresa manterá, na obra, um responsável, que deverá estar
presente para quaisquer esclarecimentos necessário à fiscalização.
ORIENTAÇÕES E OBRIGAÇÕES PRELIMARES E BÁSICAS DO
SERVIÇO A SER EXECUTADO
Contratação de mão de obra para repintura do prédio da sede da prefeitura
municipal, Câmara de Vereadores e Secretaria Municipal da Saúde, em um total de
2452,00 m², incluindo pinturas de parede, telhado, muro, grade, portas e janelas conforme
memoriais descritivos.
1 – Lavar as paredes, telhados e muro com lava jato de alta pressão. (lava
jato por conta da empresa contratada)
2 – Realização descontaminação das paredes e muros.
3 – Realizar pintura de duas demãos de Selador flexível contra fissuras para
alvenaria exterior/interior
4 – Realizar pintura de uma demão de borracha líquida (restauração nos
locais necessários).
5 - Realizar pintura de três demãos de tinta acrílica
6 – Os produtos ―descartáveis‖ serão de responsabilidade da empresa
contrada, sendo por conta mesma a aquisição desses produtos a seguir mencionados, nas
quantidades necessárias para realização adeuqado dos serviços: rolos para pintura de lã,
pincéis, bandejas ou caçambas, fitas crepe, garfos, extensor, espátulas, lixas, lonas
plásticas, panos e estopas para limpeza).

REPAROS EM ALVENARA
Deverão ser executados reparos/preenchimento com massa de cimento e
areia na alvenaria onde houver a necessidade.
Os pontos de umidade, rachaduras e imperfeições deverão ser corrigidos
com borracha liquida ou massa acrílica.
PINTURA
Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, sendo cuidadosamente
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Cada de mão de
tinta só poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca, convindo
observar um intervalo de 36 horas entre as três demãos sucessivas. Igual cuidado haverá
entre uma demão de massa emborrachada (restauração) fundo preparador (manta
liquida), uma de tinta convindo observar um intervalo mínimo de 36 horas após
cada de mão. Deverá ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não
destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.) os salpicos que não puderem ser
evitados deverão ser removidos quando a tinta ainda estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.
Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente
limpa com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte.
Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho. Só serão aplicados produtos e tintas de primeira linha de
fabricação.
PAREDES EXTERNAS
Sobre o reboco, fazer limpeza, realizar uma demão de borracha líquida(
restauração, nos locias necessários), lixamento preliminar, duas de mão de Selador
flexível contra fissuras para alvenaria exterior/interior. Nas paredes externas aplicar tinta
acrílica em 3 demãos ou tantas quantas forem necessárias para o perfeito cobrimento da
pintura.
As cores deverão ser definidas pelo gestor do município.
ESQUADRIAS
Utilizar esmalte semi brilho sobre esquadrias de ferro. Deverá ser
executada limpeza e lixamento, sendo feitos correções das imperfeições da superfície
metálica e eliminação de excesso com lixa e três de mãos do esmalte. As aberturas
deverão ser pintadas interna e externamente.
As ferragens na estrutura da cobertura da entrada do prédio da Prefeitura
Municipal, Unidade de Saúde e Câmara Municipal de Vereadores e as grades do muro
do Centro Municipal de Saúde deverão ser lixadas e passado um pano seco e 3 demãos
de tinta automotiva, sendo que deverá ser usada pistola para pintura (essa por conta da
empresa contratada).
A cobertura da entrada do prédio da Prefeitura Municipal, Unidade de

Saúde e Câmara de Vereadores deverá ser lavada com lava jato de alta pressão.
SERVIÇOS FINAIS
Após o término dos serviços acima especificados, a empresa contratada
procederá a limpeza da obra.
OBS: Todos os materiais a serem empregados na obra deverão submeterse à aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal.
Todos os detalhes omissos neste memorial deverão ser tratados com a
fiscalização da obra da Prefeitura Municipal.

Prefeitura Municipal de Catuípe.
Setor de compras e licitações.

