
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Rio Branco, 86 – Centro – Cep. 14730-000 – Monte Azul Paulista/SP 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE REFORMA 
 
 
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA – SP 
OBRA: PINTURA DO CENTRO DE SAÚDE “DR ALCIDES FACUNDO ARROYO” 
ÁREA EDIFICAÇÃO: 1.275,30 m²  
LOCAL: PRAÇA NEWTON PRADO, Nº 65 
 

1 - Pintura:  

Toda área externa do prédio existente será repintada com tinta látex acrílica 

em duas demãos; 

As paredes internas da região perimetral dos prédios com barrado de tinta 

esmalte serão repintadas; 

As novas portas de madeira instaladas serão pintadas com esmalte de acordo 

com o padrão das portas existentes; 

As janelas existentes serão repintadas e as novas receberão esmalte no 

padrão existente; 

A repintura das paredes internas, externas e teto serão feitas com tinta 

acrílica 1ª LINHA. NÃO SERÁ ADMITIDO USO DE TINTAS DA “LINHA ECONÔMICA”; 

Todas as superfícies deverão, quando necessário receber pequenas 

correções para o bom serviço, lixa superficial para pintada e aplicação de pano 

úmido para retirar o excesso de poeira e resíduos; 

As paredes devem estar limpas e enxutas, ficando assim, prontas para 

receber a pintura que deverá ser feita da seguinte forma: para corrigir imperfeições, 

aplique camadas finas de massa corrida com a desempenadeira, quando necessário 

e, após secar, lixe e elimine a poeira com pano até deixar a superfície lisa e nivelada; 

aplique com um rolo de lã de carneiro uma demão do Selador Acrílico Pigmentado, 

espere a secagem conforme indicado pelo o fabricante; após o selador serão 

aplicadas duas demãos de látex antimofo, específicos para partes internas e 

externas; aplicada a primeira demão, a segunda só poderá ser aplicada quando a 

anterior estiver totalmente seca, sendo que o intervalo aproximado entre duas 

demãos é de 24 horas; 

As superfícies dos elementos metálicos deverão estar secas, livres de óleo, 

graxa, desmoldantes, ou quaisquer materiais estranhos, sendo que as superfícies 

ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento, sendo eliminados todos os 

vestígios de ferrugem com escova de aço, lixa, solvente, produtos desoxidantes ou 

até mesmo jato de areia; 

Os trabalhos de repintura serão executados em obediência às instruções do 

fabricante e as cores serão escolhidas pela Prefeitura; 
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Serão adotadas as precauções necessárias a fim de evitar respingos de tinta 

em partes destinadas como vidros, ferragens, pisos, etc.; 

Em tempo de chuva os trabalhos de pintura externa serão suspensos; 

Outras especificações: 

2 – Serviços Complementares:  

Toda obra deverá ser entregue sem entulho e com a limpeza geral dos pisos, 

revestimentos e vidros. 

3 – Disposições finais: 

- É imprescindível a vistoria do local para a constatação dos serviços descritos;  

- Os Serviços obedecerão às presentes especificações e projeto anexo, utilizando-se 

de materiais e mão-de-obra de primeira qualidade;  

- Os Serviços deverão ser executados em horário compatível com a natureza destes 

e acatando as Posturas Municipais pertinentes;  

- Caberá à contratada a observância e aplicação das Normas relativas à Segurança e 

Prevenção de Acidentes do Trabalho da mão de obra envolvida; 

- Não serão consideradas pela Contratante quaisquer reclamações da Contratada, 

com vistas à majoração de preços, reajuste e dilatação do prazo de execução da obra, 

decorrentes de falhas e omissões por inobservância, após o processo licitatório;  

- A Obra deverá ser entregue sem entulho e totalmente limpa , sendo limpeza de 

revestimentos ( azulejos ), pisos, vidros, metais, louças, etc...  

- Será de responsabilidade da contratada o recolhimento dos encargos sociais que 

incidirem sobre a obra, fornecer o Certificado de Matrícula e Alteração ( CMA) do 

Instituto Nacional de Seguridade Social da referida obra, devendo o mesmo 

apresentar guia de recolhimento e CND.  

 

Monte Azul Paulistas/SP, 26 de outubro de 2021.  
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