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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

Este memorial descritivo apresenta os procedimentos e especificações técnicas para 
contratação de empresa especializada em execução de serviços de pintura externa de 
edifícios, incluindo paredes de alvenaria, esquadrias metálicas, para o bloco 
denominado 10 localizado no Campus da Fundação Educacional do Município de Assis 
– FEMA em Assis - SP. 

 

 

OBJETIVO 
 
 
Execução de serviços de pintura externa e internas do Bloco 10 localizado na FEMA, 
incluindo paredes internas/externas e teto de alvenaria, esquadrias metálicas, 
madeiramento do telhado, portas de madeira, lousas, madeiramento das lousas e 
madeiramento de proteção de carteiras fixadas nas paredes. Conforme áreas 
informadas na planilha de orçamento estimada, cabendo quando da execução a 
medição no local de cada serviço. 
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MATERIAIS / NORMAS 
 

EB-095/96 (Esmalte a base de resina sintética). 
EB-175/64 (Removedor de tintas e vernizes). 
EB-226. 
MB-061/45 (Pigmentos para tintas). 
MB-062/51 (Secantes em pó). 
MB-063/51 ( Solventes para tintas). 
MB-229/56 (Esmalte à base de resina sintética para exteriores). 
NB-769/73 (Teor de substâncias voláteis e não voláteis em tintas e vernizes). 
PMB-396. 
NBR-11702 (Tintas para Edificações não Industriais – Classificação). 
NBR-12554 (Tintas para Especificações Não Industriais). 
NBR-6494 (Segurança nos Andaimes). 
NBR-7678 (Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção). 
NBR-8681( Ações e Segurança nas Estruturas) 
NBR-035 (Trabalho em alturas). 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

O presente Memorial Descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas a 
serem obedecidas na execução dos serviços acima citados, fixando portanto os 
parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços, e constituirão parte 
integrante do contrato de serviços. 
Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme as descrições no 
presente memorial, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada 
caso particular ou conforme a orientação da Fiscalização. 
Todos os serviços sub-empreitados, deverão ter a autorização prévia da Direção da 
Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA. 
As cores geralmente seguirão o padrão existente, mas outras cores além das citadas 
poderão ser especificadas posteriormente. Em dúvida sempre consultar a Fiscalização. 
Caso necessário, todas as movimentações de móveis, equipamentos, etc. à execução 
dos serviços ficará por conta da Contratada, devendo a mesma retorná-los aos locais 
de origem quando terminado o serviço daquele ambiente. 
Quando não houver descrição do material à ser utilizado, seguir orientação da 
Fiscalização e ou utilizar o padrão existente. 
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ACOMODAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS 
 

A acomodação dos materiais utilizados e fornecidos pela Contratada, como todas 
aquelas necessárias à Segurança do Trabalho exigidas por lei, poderão localizar-se 
junto aos locais dos de execução do serviço, dentro do campus da FEMA ou em local a 
ser determinado pela Fiscalização. 

 

SEGURANÇA/NORMAS 
 

Todos os materiais que possam ocasionar fogo, como: panos, estopas, trapos oleosos 
deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificação no final do dia 
de trabalho. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão. 
Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de 
segurança, como botas, capacetes, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais 
proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. 
Todas as áreas de execução dos serviços, deverão ser sinalizadas, através de placas, 
quanto a movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de 
acidentes. 
O mobiliário e aparelhos necessários às áreas de execução dos serviços ficarão a cargo 
da Contratada 

 

PINTURAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A eliminação da poeira completa, tomando-se precauções especiais contra o 
levantamento de pó durante os trabalhos; 
Todas as superfícies a pintar e ou repintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem 
gordura, sabão, mofo, poeira ou ferrugem, retocadas se necessário, e 
convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura ou repintura a elas 
destinadas. 
Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma 
escova, pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte. 
Todas as tintas e massa, deverão obrigatoriamente ser de primeira linha de 
fabricação. As cores deverão seguir as orientações da Fiscalização, e deverão ser 
usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica 
Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de superfícies 
metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura ou repintura. 
As pinturas serão executadas de cima para baixo, evitando escorrimentos ou salpicos, 
que caso não puderem ser evitados, removidos enquanto a tinta estiver fresca, com 
removedor adequado. 
Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante, tais como: 
vidros, fechaduras, puxadores, espelhos, etc., antes do início dos serviços de pintura 
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e ou repintura. 
Proteger as superfícies subsequentes na aplicação de cada tipo de pintura  ou 
repintura, evitando respingos. 
Para cada demão de tinta ou massa, a aplicação só poderá ocorrer quando a anterior 
estiver completamente seca, observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 
demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante.  
Em todos os tipos de pintura, exceto se houver recomendação da Fiscalização, serão 
aplicadas tintas de base, selador ou fundo próprio em 1 ou 2 demãos, ou quantas 
forem 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). 
As tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada 
a adição de qualquer outro produto estranho às especificações das mesmas e às 
recomendações dos fabricantes. 
Todas as manchas de gordura deverão ser eliminadas com uma solução de 
detergente e água, e mofos com uma solução de cândida e água. 
Os solventes à serem utilizados deverão ser: Thinner, aguarrás, ou específicos 
recomendados pelas fabricantes. 
Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento.  

 

PINTURAS COM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS  
 

Impurezas como graxas e gorduras devem ser eliminadas com pano embebido em 
aguarrás ou Thinner. 
Eliminados todos os vestígios de ferrugem das esquadrias metálicas, com escova de 
aço, lixa e solvente. 
Remover o excesso de pó do fundo, que adere a superfície, e a aspereza, e após com 
pano embebido em aguarrás. 
As pinturas das esquadrias deverão ser entregues com superfície uniforme, e lisa, sem 
marcas, manchas, bolhas, etc... 

 

 PINTURAS COM TINTA LÁTEX PVA, COM OU SEM MASSA CORRIDA 
 

Pinturas em alvenarias em paredes internas/externas e tetos com massa paulista e 
sem especificação particular, deverão ter acabamento conforme padrão existente, e 
demais locais à serem determinados pela Fiscalização.  
Os produtos devem ser de Marcas e produtos de primeira linha no mercado e  ou 
recomendados pela Fiscalização. 
O produto deverá ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da 
aplicação, sendo que quando necessária será feita com água pura e após a diluição 
perfeitamente homogênea. 
Proceder a limpeza conforme descrição anterior. 
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Efetuar a lixação do reboco com lixa para reboco 80, 60, ou 30 conforme o caso, para 
eliminar partes soltas, e grãos salientes. 
Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa corrida PVA,  para 
superfícies internas, e massa acrílica  para superfícies das lousas em quantidade de 
demãos suficientes para o perfeito acabamento. 
Aplicar massa corrida PVA  em camadas finas, em demãos conforme necessidade, em  
camada seca deverá ser lixada e removido o pó com pano úmido, antes da aplicação 
da camada seguinte, no caso de pinturas novas e ou reconstituição de pinturas 
danificadas. 

 

VERNIZ SOBRE MADEIRA 
 

Conforme padrão existente, sendo as marcas de primeira linha de mercado ou 
indicadas e recomendadas pela Fiscalização. 
Lixar a superfície da madeira até ficar lisa e polida com lixas média e fina granas 80, 
100, 220, e 280, dependendo do estado da madeira. 
As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc.  
Após o lixamento proceder a limpeza com pano seco e aplicar verniz para madeira, 
com diluição de 30%, e a terceira demão pura ou com até 10% de diluição. 
Mexer bem o verniz antes e durante a aplicação, com uma ripa ou espátula limpa, 
para homogeneizar bem a mistura. 
No caso de repinturas, 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. 

 

AS PINTURAS COM TINTA A ÓLEO EM MADEIRA   
 

Pinturas com óleo sobre esquadrias e similares em madeira deverá utilizar marcas de 
primeira linha de mercado ou indicadas e recomendadas pela Fiscalização. 
Nas esquadrias e similares em madeira deve-se proceder da seguinte forma: 
a) Lixar a superfície da madeira até ficar lisa e polida com lixas média e fina, 

dependendo do estado da madeira, e no caso de repintura lixar até a retirada 
do brilho. 

b) As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc.  
c) Aplicar quantas demãos necessárias até atingir acabamento perfeito, sendo a 

primeira demão com diluição de até 15%, sendo vedado o uso de corantes. 
 

PINTURA EM LOUSAS COM TINTA E MASSA CORRIDA ACRÍLICA. 
 

Mexer bem a tinta de acabamento antes e durante a aplicação. 
Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, para facilitar a secagem. 
No caso de repinturas, proceder a limpeza, conforme recomendações já descritas e 
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outras pertinentes, lixar para retirada do brilho e proceder à pintura em quantas 
demãos necessárias até atingir cobertura e acabamento perfeitos. 
Aplicados todos com massa corrida, acabamento liso, usando cores padrões ou a  
indicada pela Fiscalização. 
Aplicar massa corrida do tipo indicado pelo fabricante, em camadas finas, em demãos 
conforme necessidade, sendo que cada camada depois de seca deverá ser lixada e o 
pó removido com pano úmido, antes da aplicação da próxima camada. 
Remover toda sujeira, cera, graxa, ferrugem, pontas de ferros, etc., deixando a 
superfície isenta de qualquer contaminação, utilizar o solvente.  
A utilização dos produtos desta linha deverá obedecer rigorosamente às 
recomendações do fabricante, inclusive com a utilização de solventes específicos, se 
for o caso. 

 

LIMPEZA DOS SERVIÇOS 
 

A limpeza dos locais de serviço se dará tanto durante e após a conclusão dos mesmos, 
deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos, materiais, 
equipamentos, etc., sem ônus para a FEMA, 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. 
Deverá ainda 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 provocados com a execução dos serviços, para 
bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos 
edifícios da FEMA. 
Os serviços deverão ser executados de maneira tal a provocar o mínimo de sujeira 
possível, e sem causar transtornos aos ambientes. 
 

LIMPEZA FINAL 
 

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as 
partes dos serviços e de seus complementos, removidos e com descarte apropriado. 
Em seguida será feita uma varredura geral e limpeza dos locais objetos dos serviços, e 
de seus complementos como o emprego de serragem molhada, 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. 
Não será permitido a utilização de ácido muriático ou qualquer outro tipo de ácido em 
qualquer tipo de limpeza, exceto nos casos citados especificamente neste memorial. 
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RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

O recebimento dos serviços será da seguinte forma: 
a) Concluídos todos os serviços objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas 

condições. 
b) A Contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco se houver 

serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas no prazo de 60 
dias. 

c) Aceitos os serviços, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, correção 
e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei vigente. 

d) Desde o recebimento, a FEMA entrará de posse plena das obras e serviço e 
assegurada para a utilização normal do edifício. 

 

RESPONSABILIDADES 
 

Fica reservada a FEMA, neste ato, representada pela Fiscalização, o direito e a 
autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste 
memorial, e que não seja definido no contrato ou outros elementos fornecidos. 
Na existência de serviços não descritos, a Contratada somente poderá executá-los 
após aprovação da Fiscalização. A omissão de qualquer procedimento ou norma 
constante deste memorial ou em outros documentos contratuais, não exime a 
Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para 
os serviços, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos 
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e recomendações dos 
fabricantes. 
As discrepâncias deverão ser comunicadas com a devida antecedência à Fiscalização, 
para que sejam tomadas as providências e compatibilizações necessárias. 
As especificações constantes do memorial descritivos destinam-se a execução dos 
serviços completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da 
contratação, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos 
devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos 
documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais. 
Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do inicio dos serviços. 
 
OBS: NO CASO DE DISCREPÂNCIAS OU FALTA DE ESPECIFICAÇÕES DE MARCAS DE 
MATERIAIS, SERVIÇOS, ACABAMENTOS, ETC, DEVERÁ SEMPRE SER DE QUALIDADE 
EXTRA DEFINIDO NO ITEM MATERIAIS, E QUE AS ESCOLHAS DEVERÃO SEMPRE SER 
APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA FISCALIZAÇÃO. 
 
 

Eduardo Augusto Vella Gonçalves 
Diretor Executivo 


