Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Praça Antonio Ferreira Leme, 53 – Centro
CEP 18230-000 – SÃO MIGUEL ARCANJO-SP - Fone. 15 3279.8000
e-mail: obras@saomiguelarcanjo.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

1 - DADOS DA OBRA.
Obra: REFORMA E PINTURA
Local: EMEIF ARANI JOSÉ DA SILVA AV. VITICULTORES, SÃO MIGUEL
ARCANJO
2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

2.1 – SERVIÇOS INICIAIS.

Primeiramente toda a área deve ser fechada com tapume fixo de 16mm
e um portão deve ser instalado para travessia de pessoas, equipamentos e
maquinários.
Antes de se iniciar a demolição, se necessário, as redes de fornecimento
de energia elétrica, água, líquidos inflamáveis, gasosos inflamáveis,
substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água devem
ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e
determinações em vigor NR 18.5.1.
Antes de começar o trabalho de demolição deverão ser removidos os
vidros, estuques e todos os elementos frágeis que podem causar algum tipo de
acidente, NR 18.5.4.
Os objetos com muito volume ou peso devem ser removidos fazendo uso de
dispositivos mecânicos, fica proibido derrubar ou lançar qualquer material,
NR 18.5.7.
A retirada dos entulhos por gravidade deve ser efetuada em calhas fechadas
com material resistente, com inclinação máxima de 45º (quarenta e cinco
graus). A calha deve ser fixada a edificação em todos os pavimentos, NR
18.5.8.
No ponto de descarga da calha deve haver dispositivos de fechamento,
NR 18.5.9.
As paredes e objeto semidemolidos não devem ser deixados na vertical
se houver ainda, com risco de desabamento, NR 18.5.11.
Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem
poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e
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convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura ou repintura a elas
destinadas.
A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções
especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas
sequem inteiramente.
Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com solvente em caso de
superfícies metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas
destinadas.
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 à 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 da
superfície 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 os
vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro
tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura.
Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar
salpicaduras de tinta em superfície não destinada à 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 compressor ou outra técnica nas proximidades
das peças a serem pintadas. E não serão aceitas manchas de tinta nas ferragens
das portas, nas luminárias e nos espelhos de 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
2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada
tipo de tinta.
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Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver
recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas
em duas demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita
cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas.
Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta
uniformidade quanto à 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 à Secretaria de Obras do
Município de São Miguel Arcanjo, pois a causa da umidade deverá ser
removida antes da aplicação da pintura.
As tintas em desagregação deverão ser removidos.
Manchas de gordura deverão ser eliminadas 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,
etc. deverão ser notificadas à Secretaria de Obras para verificação da
necessidade de pintura.
3- CONSIDERAÇÕES GERAIS.
As cores para pintura serão definidas pela Secretaria de Educação do
Município de São Miguel Arcanjo.
Todas as movimentações de móveis, equipamentos, etc. necessários à
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 à
Secretaria de Obras do Município de São Miguel Arcanjo para as providências
e compatibilizações necessárias.
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Qualquer alteração na execução dos serviços somente poderá ser
executada com prévia autorização por escrito da secretaria de Obras do
Município de São Miguel Arcanjo e compete alteração contratual.
Serviços de transportes, segurança da obra, limpezas, impostos e
serviços correlatos para execução são de responsabilidade da contratada.
A obra deverá ser executada pelo próprio licitante, ficando expressamente
vedada a sub-locação a terceiros.
4- MATERIAIS.
4.1 - Observações Gerais.
Os materiais e ferramentas a serem utilizados para a execução da obra
serão de responsabilidade da contratada. A contratante se exime de
responsabilidades 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 a ser
utilizado.
Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos
ou não, de acordo com sua natureza
É vedado a utilização de materiais e ou ferramentas improvisadas, em
substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.
4.2 - ÁGUAS.
A água destinada à diluição de tintas e outros tipos de utilização deverá
ser isenta de substâncias estranhas, tais como: óleo, ácidos, álcalis, sais,
matérias orgânicas e quaisquer outras substâncias que possam interferir na
qualidade dos serviços.
5 - SEGURANÇA.
A empresa contratada é responsável pela segurança dos seus
funcionários e também pela segurança aos funcionários e pessoas que
transitem pelo local.
Toda as fachadas deverão ser sinalizadas, através de placas, quanto a
movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de
acidentes.
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Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam
ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da
edificação, cada noite, e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular.
Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.
Deverá ser prevista uma equipe de segurança interna para controle e
vigia das instalações.
Deverá ser obrigatória 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.
Obedecer normas da NR 18.
6 - NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS.
Além dos procedimentos técnicos indicados a seguir, terão validade
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e
demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os
materiais e serviços objetos da contratação, bem como as recomendações
normativas dos respectivos fabricantes.
Os casos não abordados serão definidos pela Secretaria de Obras do
Município de São Miguel Arcanjo, de maneira a manter o padrão de qualidade
previsto para os serviços em questão e de acordo com as normas vigentes, e as
melhores técnicas preconizadas para o assunto.
6.1 - Pinturas com esmalte sintético sobre esquadrias metálicas e similares
metálicos, etc.
Locais: Esquadrias metálicas e similares metálicos.
Cores: Seguir padrão existente, e se não estiverem definidas “in loco”,
deverão ser definidas pela Secretaria de Educação do Município de São
Miguel Arcanjo.
Durante a execução dos serviços as esquadrias e similares metálicos, as
peças que estiverem em mau estado ou cuja pintura ou fundo estiver
danificado, destas deverão ser eliminados todos os vestígios de ferrugem com
escova de aço, lixa e solvente.
As graxas e gorduras devem ser eliminadas com pano embebido em
aguarrás ou Thinner.
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Proceder a lixação do fundo levemente e com lixa fina sem removê-lo,
para eliminar o excesso de pó do fundo, que adere a superfície, e a aspereza, e
após a lixação eliminar o pó com pano embebido em aguarrás e retocar com
nova aplicação de fundo nos locais onde o mesmo foi retirado.
Aplica-se uma ou mais demãos de tinta, até atingir a cobertura
necessária à um bom acabamento, para não aparecer uma cor diferente nos
encaixes dos vidros, não completamente ocupados pela massa ou baguetes.
Proteger com papel e fita crepe as ferragens das esquadrias que não podem ser
desmontadas.
Nos baguetes onde houver escorrimento de ferrugem, os mesmos
deverão ser desmontados e repintados internamente com fundo e esmalte de
acabamento.
6.2 - Pinturas com Tinta Acrílica antimofo sobre alvenaria, e ou concreto.
Locais: Todas as circulações, corredores, salas e externo do prédio,
altura de 1,20 metros.
Cores: Definidas pela Secretaria de Educação do Município de São
Miguel Arcanjo.
Inicialmente proceder a limpeza conforme descrição anterior.
Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa
correspondente à tinta a ser aplicada, ou seja massa acrílica para superfícies
externas.
Partes soltas ou crostas de qualquer espécie devem ser eliminadas com
espátula.
Proceder a limpeza, conforme recomendações já descritas e outras
pertinentes, lixar para retirada do brilho e proceder à pintura em duas ou mais
demãos até atingir cobertura e acabamento perfeitos.
6.3 - Pinturas com esmalte sintético sobre esquadrias e similares em madeira.
Nas esquadrias e similares em madeira deve-se proceder da seguinte
forma:
Lixar a superfície da madeira até a retirada do brilho com lixas média e
fina 80, 100, 220, e 280, dependendo do estado da madeira.
As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos,
etc.
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Pintar com umidade relativa do ar inferior à 85%, temperatura superior
a 10°C e inferior à 40°C.
Mexer bem a tinta de acabamento antes e durante a aplicação, com uma
ripa ou espátula limpa.
Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a
secagem.
Proceder a limpeza, conforme recomendações já descritas e outras
pertinentes, lixar para retirada do brilho e proceder à pintura em duas ou mais
demãos até atingir cobertura e acabamento perfeitos.
7- ALVENARIA
Durante a elevação das paredes, os blocos devem ser assentados e
alinhados segundo especificado em projeto e de forma a exigir o mínimo
de ajuste possível. Devem ser posicionados enquanto a argamassa estiver
trabalhável e plástica e, em caso de necessidade de re-acomodação do
bloco, a argamassa deve ser removida e o componente assentado
novamente de forma correta.
Os cordões de argamassa devem ser aplicados sobre os blocos numa
extensão tal que sua trabalhabilidade não seja prejudicada por exposição
prolongada ao tempo e evitando-se a queda nos vazados dos blocos.
As juntas verticais e horizontais devem ter espessuras de 10 mm, exceto
a junta horizontal da primeira fiada que pode chegar a 20mm para correção
de possíveis desníveis da laje. Indica que a variação máxima da espessura
das juntas de argamassa seja de ± 3 mm.
As vigas, vergas e contravergas deverão ser armadas em aço CA-50
10mm e estribos a cada 15cm com aço CA-60 5mm.
Após a conclusão da parede e a cura da massa de assentamento,
umedecer o tijolo, sem saturação e aplicar chapisco rolado ou
convencional no traço 1:3 (cimento: areia grossa)
No emboço, utilizar talisca em todas as paredes devidamente
prumadas, e aplicar a massa no traço 1:1:6 (1 lata de cimento: 1 lata de cal
hidratada: 6 latas de areia lavada média/fina).
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8- LASTRO DE CONCRETO
A superfície a ser concretada deve estar devidamente compactada com
auxílio de compactador mecânico, após esta etapa o solo deve ser nivelado e
feita a colocação das taliscas na espessura de 6cm.
A concretagem deve ser feita no traço 1:3:5 (cimento, areia de brita
nº1), sarrafeado e desempenado.
9 – COLOCAÇÂO DAS PORTAS.
Para a instalação das portas, elas devem ser devidamente travadas, com
ripas de madeira ou travas de metal se já não estiverem.
As portas devem ser prumadas com auxílio de prumo de mão.
O chumbamento das portas devem ser feitas com massa ou espuma
expansiva, que posteriormente devem ser acabadas com emboço.
Deve ser feita a instalação das fechaduras e guarnições.
8 – ÁREA EXTERNA
No jardim e canteiros deverá ser plantado 32,0m² de grama esmeralda
em placas.
9 – REMOÇÂO.
A remoção de entulho separado de obra será retirado com caçamba
metálica.
9 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS.
Após a conclusão dos serviços e também durante sua execução, deverão
ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais,
equipamentos, etc., danificados por culpa da contratada, danos estes
eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos
adjacentes, ou à itens já executados dos próprios serviços.
9.1 - Limpeza Preventiva.
A contratada deverá proceder periodicamente à limpeza dos locais dos
serviços e de seus complementos removendo os entulhos e sujeiras
resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de serviços e
adjacências provocados com a execução dos serviços, para bota fora
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apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos
edifícios das Escolas.
Os serviços deverão ser executados de maneira tal a provocar o mínimo
de sujeira possível, e sem causar transtornos aos ambientes.
9.2 - Limpeza Final.
Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de
materiais de todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão
removidos para o bota fora apropriado.
Em seguida será feita uma varredura geral e limpeza dos locais objetos
dos serviços, e de seus complementos com o emprego de serragem molhada,
se for o caso para evitar formação de poeira.
Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos,
paredes, tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente
em solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.
Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos
e sujeiras, etc.
Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para se
evitar arranhões, se for o caso utilizar com bastante cuidado.
Em hipótese alguma será permitida a utilização de ácido muriático ou
qualquer outro tipo de ácido em qualquer tipo de limpeza, exceto nos casos
citados especificamente neste memorial.
São Miguel Arcanjo, 02 de Agosto de 2016.

_________________________________
Aleksander Chaves dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Serviços.
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