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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Altair/SP. 

Assunto: Reforma, ampliação e da UBS-Suinana. 

Endereço da Obra: – Rua Catarino Thomaz da Silva, s/nº - Suinana - Altair–SP. 

 

   

1- DADOS DA OBRA 
  Pintura interna e externa, reforma e ampliação da UBS de Suinana, Rua 
Catarino Thomaz da Silva,  s/nº, Suinana-Altair/SP.  

 
2- SERVIÇOS PRÉVIOS E OBSERVAÇÕES 

Antes do início da pintura serão adotados trabalhos de demolição (retirada) do 
revestimento de onde for necessário, aplicando novo chapisco e revestimento (reboco) 
com aditivo impermeabilizante incorporado na argamassa e aplicando produto especial 
contra umidade. Toda trinca, rachadura ou mofo deverá ser aberto e curado. 

Toda tinta a ser utilizada deverá ser padrão Premium.  
 

3- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
Toda as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, 

gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente 
preparadas para receber o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se as precauções especiais 
contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem 
inteiramente. 

Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa e solvente em caso de superfícies 
metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinado.  

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com 
uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a 
demão seguinte. 

Se o local a pintar estiver em bom estado, escovar a superfície inteira e depois 
pintar normalmente com uma ou mais demãos até uniformizar a tinta.  

Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até eliminar o 
brilho, remover o pó com pano úmido e após a secagem aplicar uma ou mais demãos de 
acabamento até atingir estado de nova.  

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados 
escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos 
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.  

Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante nos vidros, 
espelhos, fechos, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, antes dos 
serviços de pintura.   



 

________________________________________________________________________________________________________ 
Praça Joaquim Carlos Garcia, n° 384 – Centro – Altair – SP – CEP 15430-000 – Fone: (17) 3889-1286 

 

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de 
tintas em superfícies não destinadas a pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, 
ferragens, etc.), devendo de imediato ser providenciada a sua limpeza, pois não serão 
aceitos respingos ou manchas de nuveamento pela utilização de compresso ou outra 
técnica nas proximidades das peças a serem pintadas. E não serão aceitas manchas de 
tintas nas ferragens das portas, nas luminárias e nos espelhos das caixas de 
eletricidade.  

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre as 
demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta.  

Para todos os outros tipos de pinturas indicados a seguir, exceto se houver 
recomendação em particular ou do fabricante, serão aplicados tintas em duas demãos, 
ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e 
completa uniformização de tons e texturas.   

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois pronta uniformidade quanto a 
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante). 

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos 
fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das 
mesmas e às recomendações dos fabricantes.  

A parede não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações 
furadas, infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. A existência de 
umidade deverá ser notificada ao Departamento de Engenharia e Obras do Munícipio de 
Altair/SP, pois a causa da umidade deverá ser removida antes da aplicação da pintura.  

As tintas em desagregação deverão ser removidas. 
Manchas de gordura deverão ser eliminadas com uma solução de detergente e 

água, bem como mofos com uma solução de detergente e água, bem como mofos com 
uma solução de cândida e água, enxaguar e deixar secar.  

Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento. 
Todas as tubulações aparentes, quadros, equipamentos, caixas de passagem, 

deverão ser notificados ao departamento de engenharia e obras para verificação da 
necessidade de pintura.  

 
4- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As cores para pintura serão: Branco Gelo.  
Todas as movimentações de móveis, equipamentos, etc. necessários a execução 

dos serviços ficará por conta da CONTRATADA, devendo a mesma retorná-los aos 
locais de origem quando terminado o serviço daquele ambiente. Além disso, deverão ser 
cobertos com lona, ou outro material que garanta a integridade do objeto. 

As discrepâncias deverão ser comunicadas com a devida antecedência ao 
Departamento de engenharia e obras do Município de Altair para as providências e 
compatibilizações necessárias.  

Qualquer alteração na execução dos serviços somente poderá ser executada com 
prévia autorização por escrito ao Departamento de Engenharia e Obras de Altair e 
compete alteração contratual.   

Serviços de transporte, segurança da obra e limpezas, impostos e serviços 
correlatos para a execução são de responsabilidade da contratada. 
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A obra deverá ser executada pelo próprio licitante, ficando expressamente vedada a 
sublocação a terceiros.  

 
5- MATERIAIS 

5.1- Observações Gerais. 
 
 Os materiais e ferramentas a serem utilizados para a execução da obra serão de 
responsabilidade da contratada. A contratante se exime da responsabilidade perante a 
segurança dos mesmos durante o prazo legal do contrato.  
 Todos os materiais fornecidos pela contratada deverão ser de primeira qualidade ou 
qualidade extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de 
qualidade mais elevado da linha do material utilizado.  
 Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de 
acordo com a sua natureza.  
  É vedada a utilização de materiais e ou ferramentas improvisadas, em substituição aos 
tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.  
 Toda tinta utilizada no serviço deverá ser padrão premium.  
  
5.2 – Águas   
 A água destinada à diluição das tintas e outros tipos de utilização deverá ser isenta de 
substancias estranhas como: óleo, ácidos, álcalis, sais, matérias orgânicas e quaisquer 
outras substancias que possam interferir n qualidade do serviço.   
  

6- SEGURANÇA 

A empresa contratada é responsável pela segurança dos seus funcionários e 
também pela segurança aos funcionários que transitem pelo local. 

 Todas as fachadas deverão ser sinalizadas, através de placas, quanto a movimentação 
de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes.  

 Deverá ser obrigatório pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de 
segurança, como botas, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de 
acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. Para pintura em padrão de entrada 
os funcionários deverão estar devidamente protegidos pelo uso de EPI’S.  

7- PINTURA 

7.1 – Pintura com tinta Látex Acrílica e Textura Hidro-repelente  

Locais: Todas as alvenarias externas; nas duas faces dos muros e paredes 
externas da construção em seu contorno total.  

Cores: Branco Gelo.   

Deverá ser aplicado fundo preparador em todas as paredes externas e no muro 
externo antes do inicio da pintura.  

O produto deverá ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da 
aplicação, sendo que para sua diluição quando necessária será feita com água pura.  
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Após a diluição da tinta, a mesma deverá apresentar-se perfeitamente 
homogênea. 

Inicialmente proceder a limpeza conforme descrição anterior.   

Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa acrílica par 
superfícies externas.  

7.2 – Pintura com tinta látex PVA lavável.  
 

 Locais: Sala de Apoio, Corredor, sala de observação, sala de expurgo, sala de 
inalação, DML, Wc1, Sala de Medicação, Recepção e Haal, Sala e Espera, Wc5, Wc6, 
Wc7,Consultório dentista, Quarto Motorista, Fisioterapia.   

Cor: Branco Gelo.  
 O produto deverá ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da aplicação, 

sendo que para sua diluição quando necessária será feita com água pura.  
Após a diluição da tinta, a mesma deverá apresentar-se perfeitamente homogênea. 
Inicialmente proceder a limpeza conforme descrição anterior.  
Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa corrida, para superfícies 

internas.  
Partes soltas ou crostas de qualquer espécie devem ser eliminadas com espátula.  
 
7.3 – Pintura com tinta óleo lavável.  
 
 Locais: Sala de Apoio, Corredor, sala de observação, DML,  Sala de Medicação, 

Recepção e Haal, Sala e Espera, Quarto Motorista, Fisioterapia, todos até um 1,5m de 
altura.   

Cor: Branco Gelo.  
 O produto deverá ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da aplicação, 

sendo que para sua diluição quando necessária será feita com água pura.  
Após a diluição da tinta, a mesma deverá apresentar-se perfeitamente homogênea. 
Inicialmente proceder a limpeza conforme descrição anterior.  
Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa corrida, para superfícies 

internas.  
Partes soltas ou crostas de qualquer espécie devem ser eliminadas com espátula.  
 
 
7.4 - Pintura com tinta esmalte sintético brilhante.  
 
Locais:  Todas as esquadrias metálicas.  
Cor: Branco Gelo.  
Inicialmente proceder a limpeza das esquadrias retirando toda poeira e sujeira, lixar para 

retirada do brilho e proceder a pintura em duas ou demais demãos até atingir a 
cobertura e acabamento perfeitos.   

 
 
 
7.5 – Pintura com tinta esmalte sintético brilhante.  
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Locais: Todas as portas de madeira e batentes existentes.  
Cor: Branco Gelo.  
Inicialmente proceder a limpeza das esquadrias retirando toda poeira e sujeira, lixar para 

retirada do brilho e proceder a pintura em duas ou demais demãos até atingir a 
cobertura e acabamento perfeitos.   

 
7.6 – Pintura com tinta piso.  
Locais: calçadas ao em torno da edificação.   
Cor: Cinza escuro.  
Inicialmente proceder a limpeza do piso retirando toda poeira e sujeira, proceder a pintura 

em duas ou demais demãos até atingir a cobertura e acabamento perfeitos. 
 
8. 0 – Ampliações e reforma. 
 
Locais: DML, WC 1, Sala de medicação, Sala de Espera e Recepção, WC5, WC6, WC7 

e fisioterapia.  
Alvenaria que deverá ser executada no bloco cerâmico (9x19x19).  
Todas as Paredes deverão ser chapiscadas, rebocadas ou emboçadas para posterior 

recebimento de revestimento. 
 
9.0 – Coberturas e forro.   
 
  DML, WC1: Madeiramento novo para cobertura com telha cerâmica. 
  Aumento Varanda: deverá ser executado madeiramento novo para cobertura com 

telha cerâmica. 
  Sala de espera, WC5 e WC6: Madeiramento para cobertura com telha de fibrocimento. 
  Fisioterapia/academia: executa forro de PVC. 
  Sala de apoio e esterilização: deverá ser realizado a retirada do forro antigo e 

instalado forro de PVC novo.  
 
  Em todo telhado da edificação existente deverá ser executado reparos, para correção 

de possíveis vazamentos a fim de se evitar mofos na laje e corrimento de água nas 
paredes, com possíveis trocas de telhas. 

 
10- Pisos.  
  DML, WC1, WC5, WC6 e sala de espera: será executado contrapiso com espessura 

de 5cm  e posteriormente piso cerâmico 30x30.   
  Sala de esterilização, sala de medicação, Wc7, Quarto motorista, Varanda e 

fisioterapia: será executado a troca total do piso.  
  
11 – Instalações elétricas. 
 
  DML, Wc1, Recepção, Sala de Espera, Wc5, Wc6, Wc7: será executado instalação 

de pontos de iluminação e tomadas.  
  Troca de poste de entrada para poste padrão CPFL.   
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12 – Instalações hidráulicas e hidro sanitárias  
   
 Sala de Apoio, Wc1, Sala de curativo, WC5, WC6, WC7 e Fisioterapia: será 

executado ligação de água esgoto. 
  Vasos sanitários e lavatórios serão em louça branca, marca Deca ou semelhante. 
  Registros e torneiras, serão metálicos.  
   
Sala de curativo e sala de expurgo: lavatórios deverão ser tipo tanque em inox.  
 
13 – Esquadrias.  
  
DML, WC1, WC5, WC6, WC7, Sala de observação, Fisioterapia, Sala de espera: as 

janelas serão de ferro, e portas serão madeira, ferro ou blindex conforme especificado 
em projeto e planilha.   

 
14 – Complementos. 
  Abrigo compressores: realizar reforma e adequações como embutir fiação.  
  Depósito de lixo comum e contaminado: realizar adequações e instalação de ralo no 

lixo contaminado.   
  

Altair, 28 de setembro de 2.021. 
 
 

 
_________________________________________________ 

Responsável Técnico Eng. Civil 
Nicolas Prevideli da Silveira 

C.R.E.A.: 5069924480     
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Prefeito Municipal 

Marco Antonio Ferreira 

CPF: 038.077.598-08                    
                                                                     


