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OBJETO:  REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL 

LOCAL: Policlínica “Wilson Federzoni” Cabreúva – SP.

O presente memorial, tem como objetivo descrever, definir e completar o projeto de reforma
e manutenção predial. A proposta vem de encontro à necessidade de responder à demanda
e melhoria na qualidade dos serviços prestados na unidade de saúde.

01. INTRODUÇÃO

01.01. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A presente edificação possui uma área de construção de 678,90 m². 

QUADRO DE ÁREAS

DESCRIÇÃO BLOCO QUANTIDADE ÁREA m² SUB-TOTAL m²

PAVIMENTO TÉRREO 01 678,80 674,22

ÁREA DE CONTRUÇÃO TOTAL 674,22

A Obra deverá ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluída e em condições de
uso, quando será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (TRP), sem que isso
venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em serviços que estejam em desacordo
com  a  boa  técnica  e  normas  construtivas  ou,  ainda,  de  substituir  quaisquer  peças  ou
equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilização. 

O serviço deverá ser realizado em contra – turno ou aos finais de semana, para que
não haja paralisação nos atendimentos realizados durante a semana na Policlínica
“Wilson  Federzoni”,  pois  a  um  grande  fluxo  de  atendimentos  sendo  assim  a
população  não  pode  ser  prejudicada,  e  assim  devera  ser  realizada  nos  moldes
conforme a municipalidade determinar.

Quando da instalação do canteiro de serviços, a CONTRATADA deverá atender a ABNT e
normas do MINISTÉRIO DO TRABALHO e providenciar a confecção e instalação, a critério
da FISCALIZAÇÃO, da placa identificadora da obra, executada estritamente de acordo com
o modelo fornecido pela CONTRATANTE. 

Entendem como canteiro de serviços, os itens como alojamento, depósito para guarda de
materiais,  escritório,  sanitários,  vestiários,  entre  outros,  assim definida  como instalações
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provisórias.  Incluso  nesse  parágrafo  os  itens  relativos  aos  tapumes,  cercas,  faixa  e  ou
cordão de isolamento, entre outros. Incluso também a vigilância permanente da obra até a
entrega definitiva da mesma.

A instalação do canteiro de serviços deverá ser orientada pela FISCALIZAÇÃO, que indicará
os locais e áreas para sua implantação física, devendo a CONTRATADA visitar previamente
o local das obras, informando-se das condições existentes.

Todas  as  despesas  relativas  aos  parágrafos  anteriores  deverão estar  incluídas  na  taxa
relativa aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI).

01.02. DEFINIÇÕES

A  execução  das  Obras  e  Serviços  deverá  obedecer  rigorosamente  às  especificações
constantes deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as prescrições
dos projetos e de eventuais memoriais específicos. 

Todos os serviços executados aleatoriamente ou sem o consentimento da FISCALIZAÇÃO,
não serão remunerados.

Todas as dimensões serão tomadas as indicadas em projeto, ou com base nas dimensões
apropriadas no local, quando da inexistência das citadas peças gráficas.

Os serviços de rasgos em alvenaria deverão ser executados com ferramentas apropriadas,
evitando, assim maiores movimentações e abalos na estrutura da alvenaria (utilizar máquina
de cortar alvenaria, etc.).

02. FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA

A obra será  fiscalizada por  pessoal  pertencente à PREFEITURA MUNICIPAL doravante
simplesmente  denominada  CONTRATANTE.  A  pessoa  física  ou  jurídica  designada  pela
CONTRATANTE para fiscalizar a execução das obras e serviços, doravante simplesmente
denominada FISCALIZAÇÃO.

A obra deverá ser conduzida por pessoal pertencente à empresa qualificada na minuta do
Contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar
sempre a cargo de um técnico, devidamente habilitado e registrado no CREA e/ou CAU.
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03. DIREITOS E AUTORIDADES DA FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao
bom andamento da obra.

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os
serviços  da  obra,  total  ou  parcialmente,  sempre  que  julgar  conveniente,  por  motivos
técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.

04. RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA, durante a duração da obra, ficará responsável por todos os materiais,
obras e instalações contidos na área interna.

A FISCALIZAÇÃO ou a CONTRATANTE não se responsabilizarão por furtos, roubos ou
danos causados à obra ou aos materiais nela depositados durante a execução da obra.

A obra ficará sob responsabilidade da CONTRATADA enquanto não tiver sido considerada
aceita pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

05. HIGIENTE E SEGURANÇA

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e
higiene  do  trabalho,  fornecendo  os  equipamentos  de  proteção  individual  a  todos  os
operários, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros, tais como: botas, óculos de
proteção, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos, manutenção de extintores de
incêndio em locais de fácil acesso; manutenção de estojo de primeiros socorros ou outros
equipamentos julgados necessários;

A  CONTRATADA  deverá  manter  o  canteiro  em  condições  de  higiene  que  evitem  a
proliferação  de  doenças.  As  instalações  sanitárias  deverão  ser  lavadas  e  desinfetadas
diariamente e o alojamento, quando este existir, deverão ser varridos e limpos diariamente.
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06. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais e
equipamentos necessários  a  execução de cada uma das etapas,  de  modo a garantir  o
andamento contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos  os  materiais  a  serem  empregados  na  obra  deverão  ser  de  primeira  linha  de
fabricação, isentos de quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do
fabricante  (sejam  eles  defeitos  de  fabricação,  transporte  ou  manuseio  inadequados),
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificações da
ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e dos memoriais específicos.

Todos  os  materiais  cujas  características  e  aplicação  não  sejam  regulamentadas  por
disposições normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos,
especialmente àqueles de fabricação exclusiva, deverão ser aplicados de acordo com as
recomendações e especificações dos respectivos fabricantes.

Sempre  que  a  qualidade  de  qualquer  material,  ou  equipamento,  ensejar  dúvidas  à
FISCALIZAÇÃO, esta poderá, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA, a contratação de
um LABORATÓRIO,  com notória  especialização  e  capacidade  técnica,  para  que  sejam
efetuados exames e/ou ensaios  do referido  material,  ou  equipamento,  bem como exigir
certificado de origem e qualidade do equipamento, correndo sempre essas despesas por
conta da CONTRATADA.

Caberá sempre a CONTRATADA, submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO, amostras dos
materiais  a  serem  utilizados,  antes  de  sua  aplicação  e  em  tempo  hábil,  cabendo  à
FISCALIZAÇÃO fazer as devidas anotações, no competente Diário de Obra, quanto à sua
aprovação ou rejeição.

As amostras  dos materiais  reprovados pela  FISCALIZAÇÃO deverão ser  imediatamente
substituídas, cabendo à CONTRATADA, retirá-las do canteiro de serviços nos 3 dias úteis
que se seguirem à impugnação lavrada no Diário de Obra.

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar determinado
material  especificado  deverá  ser  formalizada  sua  substituição,  a  juízo  do  arquiteto  ou
engenheiro fiscal da CONTRATANTE, ouvido o autor do projeto.

Todos os  materiais  e  equipamentos,  especificados no projeto,  deverão ser  utilizados na
execução das obras ou serviços correspondentes, e a sua substituição, por similares, só
poderá ocorrer com autorização da FISCALIZAÇÃO, desde que o similar proposto apresente
notória  equivalência com o originalmente especificado,  no  que diz  respeito  à  qualidade,
resistência e aspecto.
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07. PARÂMETROS DE MÃO DE OBRA

Caberá  à  CONTRATADA  manter,  no  canteiro  de  serviço,  mão  de  obra  em  número  e
qualificação compatível com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir
aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 

Toda a mão-de-obra, empregada pela CONTRATADA na execução dos serviços, deverá
apresentar qualificação tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados e
com acabamentos esmerados conforme previsto na Planilha Quantitativa e Qualitativa.

Enquanto durar a obra e até sua aceitação pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá
manter, em período integral, um mestre-de-obras com conhecimento e experiência suficiente
para comandar as equipes de obra e atender às solicitações da FISCALIZAÇÃO.

Caberá à CONTRATADA garantir a segurança e saúde dos trabalhadores que integrarem
seu quadro de funcionários, cumprindo as Normas Regulamentadoras que lhes couber, de
acordo com as atividades desenvolvidas na obra.

A CONTRATADA deverá manter no local, bem visível e à disposição da FISCALIZAÇÃO,
um  quadro  de  controle  de  mão-de-obra,  com  a  qualificação  e  o  número  de  pessoas
trabalhando na obra, diariamente atualizado no diário de obra.

08. EXECUÇÃO

A execução deverá ser de acordo com o disposto no presente Memorial Descritivo, Edital de
Licitação, Contrato, Projeto e Fiscalização da CONTRATANTE e demais normas relativas à
boa técnica do ramo. Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO impugnar e mandar demolir, ou
substituir,  serviços  e  equipamentos executados em desacordo com os projetos,  com as
especificações,  ou  mal  executados.  As  despesas  decorrentes  dessas  demolições,  ou
substituições, e do refazimento dos serviços correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

Caberá  a  CONTRATADA  integral  responsabilidade  por  quaisquer  danos  causados  à
CONTRATANTE  e  a  terceiros,  durante  a  execução  dos  serviços,  sempre  que  forem
decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte.

A  CONTRATADA  deverá  efetuar  limpeza  periódica  da  obra  e  do  canteiro  de  serviços,
obrigando-se a mantê-los em perfeita ordem, durante as etapas de execução.
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A  CONTRATADA  deverá  manter  na  obra,  à  disposição  da  FISCALIZAÇÃO  e  sob  sua
responsabilidade,  o  Diário  de  Obra,  onde  deverão  ser  anotados,  pelo  engenheiro
responsável por parte da CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, todos os eventos que de
alguma  maneira  historiem  o  andamento  da  obra,  tais  como:  pedidos  de  vistoria,
impugnações, autorizações, notificações gerais, dias e períodos de chuva, etc.

09. GARANTIAS

A CONTRATADA deverá oferecer garantia por escrito, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos,
sobre os serviços executados e materiais utilizados. Este prazo será contado a partir da data
de entrega dos serviços pela CONTRATADA e do necessário recebimento dos mesmos pela
CONTRATANTE.  Nos casos de execução de serviços  técnicos específicos  por  FIRMAS
ESPECIALIZADAS contratadas pela CONTRATADA, e nos casos de compra e instalação de
equipamentos, a CONTRATADA deverá fornecer à PREFEITURA as garantias de praxe por
escrito.

A CONTRATADA se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir ou
refazer,  sem  ônus  à  PREFEITURA,  as  partes  que  apresentarem  defeitos  ou  vícios  de
execução, desde que não sejam oriundos de mau uso.

10. ENTREGA DA OBRA

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, apresentando
funcionamento ideal,  para todas as instalações,  equipamentos e aparelhos pertinentes à
mesma.

Todo entulho proveniente dos serviços e obras efetuadas, bem como sobras de materiais, e
também as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser
retirados do terreno pela CONTRATADA.

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

11.01. SERVIÇOS PRELIMINARES

Antes do início dos serviços, a Contratada deverá realizar a limpeza de todos os dispositivos
de drenagem na cobertura (calhas e bocais), eliminando quaisquer vestígios de sujidades e
obstruções.
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11.02. VEDAÇÕES

Demolição manual de camada impermeabilizante

As partes a serem demolidas deverão ser molhadas previamente, para evitar o surgimento
de excesso de poeira.

Será  medido  por  área  real  de  camada impermeabilizante,  inclusive  sistema de  fixação,
medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para
a  execução  dos  serviços  de:  demolição,  fragmentação  de  camada  impermeabilizante,
inclusive a base de assentamento ou fixação, manualmente; a seleção e a acomodação
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo

Será medida pelo volume de argamassa aplicada (m³). 

O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa impermeável com
aditivo hidrófugo, compreendendo: 

a) Argamassa de cimento e areia no traço: uma parte de cimento para três de areia (1:3); 

b)  Hidrófugo  impermeabilizante  pela  redução  do  ângulo  de  molhagem  dos  poros  dos
substratos,  permitindo  a  respiração  dos  materiais;  referência  comercial  Vedacit  da  Otto
Baumgart, Sika 1 da Sika ou equivalente; 

c) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: 

- Preparo da argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 2 kg de hidrófugo
a cada 50 kg de cimento; 

-  Aplicação  da  argamassa  sobre  superfície  áspera  e  isenta  de  partículas  soltas,  em
camadas  de  aproximadamente  1  cm,  perfazendo  um  total  de  2  a  3  cm,  conforme
recomendações dos fabricantes.

Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia
de apoio em polietileno
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Será medido por comprimento de junta com mástique colocado (m). 

O  item remunera  o  fornecimento  de  selante  não  acético  mono  componente  à  base  de
silicone,  que  vulcaniza  em  contato  com  o  ar  na  temperatura  ambiente  formando  um
elastômero flexível,  possibilitando a movimentação de até 50% da medida da largura da
junta,  referência  Rhodiastic  567  da  Rhodia,  ou  Dow  Corning  790  da  Dow  Corning  ou
equivalente; corpo de apoio em Polietileno; materiais acessórios e a mão de obra necessária
para  a  execução  dos  serviços:  limpeza  da  superfície  da  junta,  onde  será  aplicado  o
mastique,  conforme  recomendações  do  fabricante;  instalação  do  corpo  de  apoio;
mascaramento  das  laterais  com  fita  adesiva,  tipo  crepe;  aplicação  do  mastique,  na
proporção  2:1  respectivamente  nas  dimensões  horizontal  e  vertical,  conforme
recomendações do fabricante;  remoção da fita  adesiva e limpeza da superfície  externa.
Indicado para  juntas  de dilatação e  movimentação,  juntas  de painéis  pré-fabricados em
concreto, com aderência em superfícies como: cerâmica, alvenaria, granito, mármores, ou
pedras em geral.

11.03. COBERTURA (SALA DE VACINAS)

Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro 

Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os acréscimos: 

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação; 

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação; 

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação. 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa das
telhas  em  qualquer  material,  ou  perfil,  exceto  barro,  inclusive  elementos  de  fixação,  a
seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

Remoção de calha ou rufo 

Será medido por comprimento de calha ou rufo retirado (m). 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de
calha ou rufo; remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável.
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Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com 
espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm

Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção 
horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; 

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou 
pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: 

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; 

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; 

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. 

O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço zincado, grau B, 
(260 g / m²), perfil trapezoidal com 0,80 mm de espessura, altura de 120 mm, autoportante 
para vãos até 7,50 m e balanço de 2,50 m. 

Remunera também materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio 
metálica ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra 
necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.

Forro em placa de gesso liso fixo

Será medido por área de placas instaladas (m²). 

O item remunera o fornecimento e instalação de placas de gesso fixo para a execução de
forros,  sancas  ou  arremates  laterais,  por  meio  de  tirantes  e  perfis  metálicos;  remunera
também: recortes de interferência, rejunte entre as placas com acabamento liso, execução
de juntas de dilatação quando necessário e arremates junto às paredes ou anteparos com
moldura.

Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não descontando vãos de até 2,00
m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão
ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
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O item remunera o fornecimento de esmalte à base em água, acabamento fosco, ou semi
brilho, acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior; referência comercial Coralit Zero
da  Coral,  Futura  Premium,  Suvinil  Premium,  Metalatex  Eco,  Sherwin  Williams  ou
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:
de limpeza  da  superfície,  lixamento,  remoção  do  pó  e  aplicação do  esmalte  em várias
demãos (2 ou 3 demãos), conforme recomendações do fabricante, aplicação do fundo para
madeira  à  base  em  água,  sobre  superfícies  alvenaria,  conforme  especificações  do
fabricante.

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m 

Será medido por comprimento instalado (m). 

O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 
24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras 
peças, vedação e fixação.

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões

Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de
100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para coletor de águas pluviais da calha,
inclusive conexões e materiais acessórios; referência comercial Colefort da Amanco, Tigre
ou equivalente. Não remunera os serviços de escavação.

11.04. REVESTIMENTO INTERNO (PINTURA)

Remoção de pintura em massa com produtos químicos 

Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção
da tinta em massa com removedor de tinta.

Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 
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Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não descontando vãos de até 2,00
m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão
ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 

O item remunera o fornecimento de esmalte à base em água, acabamento fosco, ou semi
brilho, acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior; referência comercial Coralit Zero
da  Coral,  Futura  Premium,  Suvinil  Premium,  Metalatex  Eco,  Sherwin  Williams  ou
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:
de limpeza  da  superfície,  lixamento,  remoção  do  pó  e  aplicação do  esmalte  em várias
demãos (2 ou 3 demãos), conforme recomendações do fabricante, aplicação do fundo para
madeira  à  base  em  água,  sobre  superfícies  alvenaria,  conforme  especificações  do
fabricante.

11.05. REVESTIMENTO EXTERNO (PINTURA), INCLUSO TRATAMENTO DE TRINCAS

Remoção de pintura em massa com produtos químicos 

Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção
da tinta em massa com removedor de tinta.

Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa 

Será medido pelo comprimento de trincas reparadas (m). 

O  item remunera  o  fornecimento  de:  fundo  preparador,  referência  fundo  preparador  de
paredes,  da  Suvinil  ou  equivalente;  diluente,  referência  Diluente  6870  da  Suvinil  ou
equivalente;  impermeabilizante  acrílico,  referência  Suviflex  da  Suvinil  ou  equivalente;
emulsão acrílica para vedação de trincas, referência Selatrinca da Suvinil ou equivalente; fita
autoadesiva em poliéster, referência Fitafix ou equivalente; materiais acessórios e a mão de
obra necessária para a execução dos serviços:  abertura da trinca formando um V,  com
largura até 10 mm e profundidade de até 8 mm; lixamento e remoção do pó; aplicação de
uma demão do fundo preparador com diluente, preparado na proporção 2:1 (duas partes de
fundo preparador e uma parte de diluente); aplicação da emulsão acrílica vedante, em duas
etapas,  sendo  a  segunda  24  horas  após  a  primeira;  uma demão  de  impermeabilizante
acrílico,  diluído com 10% de água;  colagem da fita  autoadesiva;  aplicação,  sobre  a  fita
adesiva, da segunda demão de impermeabilizante acrílico, diluído com 10% de água, em
superfícies que apresentam trincas rasas com até 5 mm de largura, na massa.
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Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto 

Será medido pelo comprimento de fissura tratada em peças com largura de até 30 cm, caso
a fissura esteja em toda a largura da peça, será cobrado apenas um lado (m). 

O item remunera o fornecimento de resina para injeção de fissuras a base de epóxi de baixa
viscosidade e adesivo estrutural viscoso a base de epóxi para tratamento em elementos de
concreto, referência Nitobond injeção e Nitobond EPD, fabricação Fosroc ou equivalente,
remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos
serviços  conforme  Especificação  Técnica  -  Recuperação  e  reforço  das  estruturas  de
concreto armado.

Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até
2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m²
deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica standard,
diluente (água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial fabricação Coral,
ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril
tinta  acrílica  fabricação  Sherwin  Williams,  ou  Eucatex  acrílico  extra  standard  fabricação
Eucatex ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária
para  a  execução  dos  serviços  de:  limpeza  da  superfície,  lixamento,  remoção  do  pó  e
aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em
2  ou  3  demãos,  sobre  superfície  revestida  com  massa,  conforme  especificações  do
fabricante e norma NBR 11702.

Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não descontando vãos de até 2,00
m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão
ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 

O item remunera o fornecimento de esmalte à base em água, acabamento fosco, ou semi
brilho, acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior; referência comercial Coralit Zero
da  Coral,  Futura  Premium,  Suvinil  Premium,  Metalatex  Eco,  Sherwin  Williams  ou
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equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:
de limpeza  da  superfície,  lixamento,  remoção  do  pó  e  aplicação do  esmalte  em várias
demãos (2 ou 3 demãos), conforme recomendações do fabricante, aplicação do fundo para
madeira  à  base  em  água,  sobre  superfícies  alvenaria,  conforme  especificações  do
fabricante.

11.06. PISOS

Demolição manual de rodapé, incluindo a base

Será medido por  comprimento real  de rodapé,  soleira,  ou peitoril  em material  cerâmico,
inclusive  a  base,  demolido,  medido no projeto,  ou  conforme levantamento  cadastral,  ou
aferido antes da demolição(m). 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para
a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de rodapés, soleiras, ou peitoris em
material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, inclusive a base de assentamento, manualmente;
a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113 e NBR 15114.

Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm – instalado

Será medido pela área de piso executado (m²).

O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios e a mão de obra necessária para
execução de revestimento monolítico, de múltiplas camadas "multilayer", referência miaki,
nacional  epoxi,  duraflex  ou  equivalente,  com  espessura  total  de  4  mm  conforme
especificação  técnica  de  serviço,  acabamento  semi  brilhante  com  característica
antiderrapante, contemplando os serviços de preparo do substrato por lixamento, aspiração,
calafetação  das  imperfeições  com aplicação  de  argamassa  epóxi,  aplicação  do  selador
epóxi, aplicação do primer epóxi com aspersão de quartzo, polimento, aplicação de segunda
camada de primer epóxi, aplicação de primer pigmentado epóxi e finalizando com aplicação
do acabamento epóxi na cor solicitada. Remunera também a mobilização e desmobilização
de equipamentos  e  equipe necessários  para  execução  do  revestimento  que  deverá  ser
executado em conformidade com a NBR 14050.

Rodapé abaulado, com argamassa epóxi, altura entre 5 a 10cm
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1) Será medido por metro linear de rodapé abaulado executado (m) 2) O item remunera o
fornecimento de materiais, acessórios e a mão de obra necessária para execução de rodapé
abaulado,  com  altura  entre  5  a  10  cm,  com  argamassa  epoxi,  remunera  também  o
fornecimento de equipamentos necessários para sua execução, a execução deverá estar em
conformidade com a NBR 14050.

11.07. ELEMENTOS DE MADEIRA

Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos

Será medido por área (m²): 

Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não
havendo batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois); 

Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar,
pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); 

Em cercas e gradis pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas
uma vez. 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção
da tinta ou verniz em superfícies de madeira com removedor de tinta.

Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo 

Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 

a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três).
Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 

b)  Em janelas  e  portas  com batentes  de  madeira,  com venezianas  ou  persianas  de
enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); 

c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada
apenas uma vez. 

O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o
fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco,
conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil,
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Futura, Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a
execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante;
aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão
aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

11.08. ELEMENTOS METÁLICOS

Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos

Será medido por área (m²): 

Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto,
no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez,
as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial. 

Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e
meio).

Em caixilhos com batentes ou contra marcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela
área da peça multiplicada por 5 (cinco).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção
da tinta ou verniz em superfícies de madeira ou metálicas com removedor de tinta.

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 

Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 

Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto,
no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez,
as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial. 

Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e
meio).

Em caixilhos com batentes ou contra marcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela
área da peça multiplicada por 5 (cinco).
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O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-
brilho,  ou  brilhante;  uso  geral  para  exteriores  e  interiores;  referência  comercial  Sherwin
Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra
necessária  para  a  execução  dos  serviços:  de  limpeza  da  superfície,  conforme
recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos),
fundo  para  metais  e  madeira  à  base  de  água;  sobre  superfícies  de  metais,  alumínio,
galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante.

11.09. ESTACIONAMENTO

Rejuntamento de intertravado com areia 

Será medido pela área total de pavimento rejuntado (m²). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, areia grossa, materiais e
mão  de  obra  necessários  para  a  execução  de  rejuntamento  de  pavimento  em
paralelepípedo,  abrangendo  os  serviços:  lançamento  e  espalhamento  de  areia  grossa,
compactação final do pavimento por meio de rolo compactador autopropelido vibratório em
aço com cilindros lisos e acabamentos finais da superfície. Remunera também os serviços
de mobilização e desmobilização.

11.10. SERVIÇO COMPLEMENTAR – ABERTURA DE JANELA

Demolição  manual  de  alvenaria  de  elevação  ou  elemento  vazado,  incluindo
revestimento 

Será medido pelo  volume real  demolido,  medido  no  projeto,  ou  conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolição(m³). 

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para
a  execução  dos  serviços  de:  desmonte,  demolição,  fragmentação  de  elementos  em
alvenaria  de  elevação  ou  elemento  vazado,  manualmente;  a  seleção  e  a  acomodação
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

Reboco 
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Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e
não  se  considerando  espaletas.  Os  vãos  acima  de  2,00  m²  deverão  ser  deduzidos  na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a
execução do reboco.

Caixilho em ferro basculante, sob medida 

Será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²). 

O item remunera o fornecimento do caixilho completo, tipo basculante, sob medida, perfis
em T; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do
caixilho. Não remunera arremates de acabamento.

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento
polido 

Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m). 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução do
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm;
assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza
Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas. Não remunera o
preparo prévio da superfície.

12. LIMPEZA FINAL

Será removido todo  o  entulho,  transportado para  confinamento  de lixo,  cuidadosamente
limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes. 

Todos os elementos de alvenaria, pisos e outros serão limpos e cuidadosamente lavados de
modo a não danificar outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente na
estrutura metálica. Será vedado o uso de ácido para remoção de manchas, o que deverá ser
feito por outros meios que não venham a atacar os materiais; melhor ainda será que as
manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto os materiais que as provoquem ainda
estejam úmidos.
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CONTRATADA providenciará a renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB) de acordo às normas vigentes da ABNT para edificações, Leis/Decretos Municipais,
Estaduais e Federais. A mesma arcará com todas as documentações e taxas referentes ao
serviços técnico.

Concluídos  os  serviços  contratados,  a  FISCALIZAÇÃO  solicitará  da  CONTRATADA  o
encaminhamento de correspondência à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Obras e
Serviços Urbanos, comunicando o término dos serviços e solicitando o recebimento da obra.

Após o recebimento do comunicado do término dos serviços a CONTRATANTE, através do
Departamento competente e juntamente com a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, farão
visita e vistoria da obra. 

Da  vistoria  será  lavrado  o  “Termo de  Vistoria”  contendo todas  as  observações  feitas  e
eventuais  correções  a  serem  realizadas  com  prazo  para  sua  execução.  Cumpridas  as
exigências,  ou  nada  havendo  a  corrigir,  o  CONTRATANTE  através  do  departamento
competente lavrará o “Termo de Recebimento”, provisório e definitivo conforme estipulado
em contrato.

_______________________________________

RODRIGO DA COSTA

Engenheiro Civil – CREA: 506.380.230/0 SP

    ____________________________________       _______________________________________

  MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES            ANTONIO CARLOS MANGINI

Sec. Meio Ambiente Obras Serviços Urbanos           Prefeito Municipal de Cabreúva

            CPF/MF:  306.334.338/29                 CPF/MF:  086.257.178/29
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