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MEMORI AL DESCRITIVO

oBRA: REF9RMA E, READEeuaçÂo oo r,oIEÍcIo Do INSS (AREA Do POUPA TEMPO)

LOCAL: RUA DR. OTHON BARCELLOS, 101

BAIRRO: VILA PAULISTA

MUNICIPIO: CRUZEIRO - SP DATA: JUL}IOIZ}ZI

coxnrçoEs GERATS

ObÍeto da tratacão

Reforma e readequação a ser executada no Prédio do INSS de Cruzeiro, para implementação de

uma unidade do Poupatempo com área de 365,73m2, conforme demarcação em projeto anexo.

O presente memorial descritivo estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas

na execução das obras e serviços abaixo citados, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos

para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e

serviços. Este memorial descritivo complementa a planilha orçamentária, devendo ser completamente

considerados os itens aqui descritos.

A presente especificação refere-se ao projeto anexo e procuram indicar, sumariamente, os

locais de aplicação dos materiais, tipos, etc. Prevalecerão sempre as cotas sobre as medidas tomadas

em escala.

Caberá à empresa vencedora o fornecimento de todos os materiais e mão-de-obra necessários à

execução completa das obras e serviços. Os serviços deverão ser executados com mão de obra

especializada e de maneira perfeita, atendendo as normas técnicas em vigência e deverão ser

executados rigorosamente em consonância com o projeto fornecido e/ou detalhes a serem elaborados e

ou modificados pela Contratada.

euando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou equipamento a

ser utilizado, e existir necessidade de aplicação de outros materiais não constantes desta especificação

ou do projeto, deverão os mesmos ser de qualidade igual ou superior aos substituídos, e previamente

aprovados pela Secretaria de Planejamento e Obras (SPO) desta PMC. Todos os materiais a serem

empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer

rigorosamente as especificações técnicas a eles pertinentes. Todos os materiais, equipamentos e

acessórios que compõem cada serviço, mesmo que vistoriados separadamente, só terão sua aceitação
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final, quando darealização dos testes de todas as instalações e constatação do seu correto funcionamento,

através da aceitação pela Secretaria de Planejamento e Obras.

Caberá a empresa executora a responsabilidade da segurança e da boa execução das obras,

ficando a seLl critério a elaboração do planejamento dos trabalhos, bem como a escolha do

equipamento auxiliar de construção, para o melhor andamento dos trabalhos. A Prefeitura Municipal,

entretanto, poderá exigir o equipamento mínimo, visando à obtenção do ritmo de trabalho programado

e a perfeição da execução das obras.

Os reparos, substituições e/ou modificações que se apresentem necessários para o correto

funcionamento da unidade serão de inteira responsabilidade da Executante.

Para materiais, serviços e instalações, deverão ser adotadas, além dos documentos e projetos as

normas técnicas, recomendações e descrições das norrnas brasileiras ABNT (Associação Brasileira de

Normas Técnicas).

A empresa vencedora (executora) deverá também atender quanto ao que segue:

./ Colocar à disposição da Íiscalização todos os meios de qualquer naÍureza, necessários e aptos a

permitir o controle dos serviços executados e daqueles em execução nas instalações das obras, dos

materiais dos equipamentos;

./ Ficarn reservados a fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso

singular, omisso ou não, previsto no contrato, nestas especificações, no projeto em tudo mais que de

qualquer forma se relaciona ou venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra em questão.

Em caso de dúvida, afiscalizaçáo submeterá o assunto à instância superior;

/ Os trabalhos que forem rejeitados pela fiscalização da Prefeitura deverão ser refeitos pela

empreiteira, sem ônus para a Prefeitura. Qualquer trabalho, que não esteja especificado no contrato,

deverá ter prévia autorização da fiscalização, antes do seu inicio;

./ O prazo da obra é improrrogável, ressalvados os motivos de força maior, independente da

vontade da empreiteira. Os motivos de força maior que possam justificar suspensão de contagem do

prazo, somente serão considerados pela fiscalização quando apresentados na ocasião das concorrências

anormais:

/ Todos os materiais e louças que forem retiradas do local da obra deverão serem levadas com

prudência ao depósito da Prefeitura. O transporte dos materiais servíveis só poderá ocorrer após a

li beração da fi scalização;
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./ Antes do início da execução das obras, a empresa vencedora deverá apresentar as devidas ART'S

de execução e responsabilidade técnica sobre a obra e só iniciar as obras após o recebimento da

ORDEM DE SERVIÇO;

./ É de responsabilidade da Contratada a confecção e instalação de Placa de Obras, conforme

rnodelo a ser fornecido posteriormente pela Secretaria de Planejamento e Obras.

GENERALIDADES

Objetivo
Este documento tem por finalidade definir e especificar os processos dos serviços de reforma e

readequação a ser executada no Prédio do INSS de Cruzeiro , para implementação de uma unidade do

Poupatempo conforme assinaladas em planilha.

Normas e Especificações
Estas especificações integram-se às normas Brasileiras atinentes. Aplicam-se, ainda, os dispositivos
das Normas de Execução e Fiscalização de Obras do município de Cruzeiro-SP.
A não citação específica de Normas e Especificações no corpo dos desenhos ou em textos não elimina
o cumprimento, por parte da Empreiteira, de todas as normas aplicáveis ao caso.

Procedência de tlados e interpretações
As cotas indicadas nos desenhos prevalecem sobre suas dimensões em escala.

As especificações prevalecem sobre os desenhos.
As dúvidas quanto às interpretações dos desenhos e/ou especificações deverão ser resolvidas pela

Engenharia e Secretaria de Obras do município.

Aplicação dos materiais e atendimento ao projeto
Todos os materiais a sererl empregados na obra, deverão ser comprovadamente de primeira qualidade,

atendendo rigorosamente as especificações a seguir:
Os materiais que representarem trincas, falhas, imperfeições ou sejam de qualidade inferior aos

especificados, serão rejeitados pela fiscalização, ficando sua remoção do canteiro a cargo da

Empreiteira.
A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, solicitar amostras de ensaios de qualidade dos materiais que

julgar necessário.
Todo o local de obra/serviço que estiver próximo de pedestres, comércio ou lojas deverá ser protegido

e sinalizados de acordo com as normas de segurança de trabalho.
Todos os trabalhadores deverão utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) e de identificação,
sendo esta de responsabilidade da Empreiteira.
Não será admitido a construção de abrigos ou alojamentos em compensado tipo "Madeirit", somente

sendo aceito containers para os sanitários do tipo "Biológico".

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS

Referência Tabela de composição CDHU (Ref. Jul/2021) : BDI20%;
Referência não encontradana tabela CDHU considerado a pesquisa de mercado.
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I. SERVIÇOS PRELIMINARES

l.l Placa de identificação para obra
1) Será rre dido por área de placa execr.rtada (m2).

2) O item relnunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária
para instalação de placa para identificação da obra, englobando os modulos referentes às placas do

Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por:
cl,apa em aço galvanizado no16 ou no18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo
em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas,
logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de

Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de "Erisma
uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como
Cambará), de 3" x 3". Não remunera as placas dos fornecedores.

2. DEMOLTÇOES E RETTRADAS

2.1 Demolição manual de concreto armado
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolição(m3).
2) O itern remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a

execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto armado
manualrnente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 eNBR 15114
Especificação do local: Claraboia que foi fechada na retaguarda.

2.2 Retirada de esquadria metálica em geral
1) Será medido pela área da esquadria retirada (m').
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária paraa retirada completa de

esquadrias metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
Especificação do local: Claraboia que foi fechada na retaguarda.

3. PAREDES / REVESTIMENTO EM PAREDES

3.1 Alvcnaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m'?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de

alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação
de 9 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas
técnicas: NBR 15270-1
EspeciÍicação do local: pérgola na entrada do prédio e no entorno das claraboias.

3.2 Emboço comum
1) Será nTedido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m'e não

se considerando espaletas. Os vãos acima de2,00 m'deverão ser deduzidos na totalidade e as

espaletas desenvolvidas (m'?).
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2) O item rernunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária
para a execução do emboço comum sarrafeado.
Especificação do local: pérgola na entrada do prédio e no entorno das claraboias.

3.3 Reboco
1) 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 (m').
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessâria para a
execução do reboco.
Especificação do local: pérgola na entrada do prédio e no entorno das claraboias.

3.4,3.5 e 3.6 Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura
120/90mm - 1RF / lRF LM)
l) Será medido por área de fechamento e/ou divisória instalada (m'?).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e/ou divisórias drywall
para vedações internas não estruturais com 120 mm de espessura e resistência ao fogo de 60
minutos, composta por: uma chapa ern cada face da estrutura, tipo resistente ao fogo e com
espessura de 15 mm (1 RI 15 + 1 RF 15); isolamento acústico de 52 dB, com 1ãmineral de vidro
com espesslrra de 100 n'irn; estrutura em perfis leves de aço galvanizado por processo contínuo de
zincagem por imersão a quente, compreendendo perfis de aço com espessura de 0,50 mm, largura
nominal de 90 mm, denominados guias e montantes espaçados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm,
conforme altura entre as fixações; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 rnm para
acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés
metálicos, quando houver; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de
papel com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando
houver; fita para isolamento acústico; massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó,

para o preparo da superfície a ser calafetada, massa especial paraa calafetação e colagem das

chapas. Rentunera também acessórios para completa instalação e a execução de recortes para
portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados os vãos decorrentes.
Não remunera batentes de vão de poftas, sancas ou molduras. Normas técnicas: NBR 147 l5-I,
NBR 15758.
EspeciÍicação do local: conforme projeto.

3.7 Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7 cm, acabamento polido
l) Será medido por comprimento de rodapé colocado (m).
2) O item remunera o forrecimento de materiais e a mão de obra necessária para colocação de
rodapé ern granito com espessura de 2 cm e altura de 7 cm; assentamento com argamassa colante
industrializada; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e alimpeza da pedra, acabamento
polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas
Não remunera o preparo prévio da superficie.
Especificação do local: Aplicação pilares do hall.

3.8 Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10
cm, juntas acima de 3 até 5 mm
1) Será medido por comprimento de rodapé rejuntado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cimento branco comum não estrutural, a mão de obra
necessária para os serviços de preparo da pasta de cimento, aplicação da pasta nasjuntas,
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acabamento final com autilização de esponja macia ou frisador plástico, de acrílico ou de madeira

e alimpeza das juntas. Norma técnica: NBR 9817

Especificação do local: Aplicação pilares do hall.

3.9 Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte,
juntas acima de 3 até 5 mm
t; Sera rnedido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência,

acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m').
2) O item relrunera o Íbrnecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, de

cores diversas, para áreas internas e externas, a mão de obra necessária para os serviços de

preparo da argamassa de rejunte, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a

utilizaçao de ésponja macia ou frisador plástico, de acrílico, ou de madeira e a limpeza das juntas,

conforme recomendações dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817.

Especificação do local: Pisos próximo a parede do fundo no hall e alguns no arquivo.

3.10 Junta cle dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive

guia cle apoio em polietileno
32.0',7.090

1) Será medido por comprimento de junta com mástique colocado (m).

2) O item ..,ornera o fornecimento de selante não acético monocoltlponente à base de silicone,

que vulcaniza em contato com o ar na temperatura ambiente formando um elastômero flexível,

possibilitando a movimentação de até 50%o da medida da largura da junta, referência Rhodiastic

567 daRhodia, ou Dow Corning 790 daDow Corning ou equivalente; corpo de apoio em

Polietileno; materiais acessórios e a mão de obra necessária paraa execução dos serviços:

lilrpeza da superfície da junta, onde será aplicado o mastique, conforme recomendações do

fabiicagte; inslalação do corpo de apoio; mascaramento das laterais com fita adesiva, tipo crepe;

aplicação do mastique, na proporção 2:l respectivamente nas dimensões horizontal e veftical,

conforme recomendações do fabricante; remoção da fita adesiva e limpeza da superfície externa.

lndicado para juntas de dilatação e movimentaçáo,juntas de painéis pré-fabricados em concreto,

com aderência em superfícies como: cerâmica, alvenaria, granito, márntores, ou pedras em geral.

Especificação do local: Aplicação nas claraboias,

4. ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO, VIDRO E ACESSÓRIOS

4.1 Porta lisa com batente em alumínio, largura 80 cm, altura de 200 cm

1) Será medido por unidade de porta instalada (un)'

Z; O item r.*uÁ"ru o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada com largura de

Bôcm, para acabamento em pintura ou cera e batente em alumínio. Remunera também materiais,

acessóiios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente e da folha.

Especificação do local: Serão instaladas na sala multiuso e na sala de exame.

4.2 Berragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha

1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de 1 folha

corxposto por: 3 (três) dobradiças de 3 112x3 em latão cromado; referência comercialLa Fonte

Dob 90 3 112 x 3, 3500 da União Mundial, 346 daArouca; conjunto de fechadura de embutir

cromada com miolo tipo gorges, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de

espellros retangulares; referência comercial 721101CR da Pado,402526140 da Arouca ou

6

Rua Capitão Neco, 18 - Centro - Cruzeiro/SP - Tel..: 12-3 141110



Prefeitura Municipal de Cruzeiro
Estado de São Paulo

equivalente. Remunera tarnbém o fornecimento de materiais acessórios e mão de obra necessária

para a montagem e instalação completa da ferragem.
Especificação do local: Aplicação nas portas da sala multiuso e de exame.

4.3 Vidro temperado incolor de 10 mm
1) Serámedido pelaârea de vidro instalado (m'z).

2) O item remunera o fornecimento de vidro ternperado incolor de l0 mm, inclusive acessórios e a

mão-de-obra necessária para a instalação do vidro.
Especificação do local: Deverá ser instalado segundo o projeto, como vidro fixo.

4.4 e 4.5 Vidro temperado incolor de 6 mm
1) Será medido pela área de vidro instalado (m2).

2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 6 mm, inclusive acessórios e a

rrrão-de-obra necessária paraa instalação do vidro.
Especificação do local: Aplicação nas claraboias e na parede mista rTo hall.

4.6 Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco
1) Será medido por área de caixilho instalado (m').
2) O item remunera o fornecimento de caixilho constituído por perfis de alumínio e pintura
eletrostática, do tipo fixo sob medida. Remunera também a instalação completa do caixilho. Não

remllnera o fornecimento e instalação do vidro.

4,7 Calha, rufo, aÍins em chapa galvanizada n" 26 - corte 0,33 m
1) Será medido por comprimento instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanízada no 26,

com largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças,

vedação e fixação.
Especificação do local: Aplicação nas claraboias.

4.8 Fornecimento e montagem de porta de enrolar, 4,20m x 3,80m, na chapa transvisiono pintada
na cor preta, com motor, kit com controle remoto, soleira e estrutura metálica de sustentação

1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2) O itern rerlunera o fornecimento de uma porta de enrolar, nas medidas 4,20m por 3,80m, de altura,

enr chapa galvanizada transvision, pintada na cor preta, instalação de motor e kit com controle remoto.

Remunera também a fixaçáo da estrutura metálica em metalon 100x100, com espessura de 3mm, além

de sapatas, para fixação do pórtico, feitas em chapas de mesma espessura, nas dimensões de 200mm x
160mm, que serão fixadas por parabolts, pintada na mesma cor da porta, que irá sustentar a porta e o

motor e demais acessórios e mão de obra necessária para montagem, instalação e fixação.

Especificação do local: Na entrada de acesso ao Poupatempo, conforme o projeto.

5. PINTURA

5.1 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação
1) Será nredido por área de impermeabilizaçáo executada (m'?).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização Çom argamassa polimérica,
compreendendo:
a) Argamassa polimérica, bi-componente, à base de dispersão acrílica e cimentos aditivados, com

as características técnicas,
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- Bi-componente: componente A (resina) à base de polímeros acrílicos, componente B (pó cinza) à
base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados
minerais preparados na proporção recomendada pelo fabricante, atóxico, inodoro, que não altera a
potabilidade da água; referência comercial Denver TEC-100 da Dever Global, Viaplus 1000 ou
ViaplLrs TOP da Viapol ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e

às características técnicas acima descritas;
- Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços, inclusive limpeza
da sLrperfíc ie.

Especificação do local: pérgola na entrada do prédio e nas claraboias.

5.2 Hidro-repelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico
disperso em solvente
l) Será medido pela área de superfície pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m2 e não se

considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m deverão ser deduzidos na
totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m'?).

2) O iterr rernLlnera o fornecimento de hidro-repelente incolor, à base de silano-siloxano oligomérico
disperso em meio solvente; referência comercial Silicone da Sika, Acquella Original da Otto
Bautrgart, Fuseprotec Silicone da Viapol ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e

a mão de obranecessária paraa execução dos serviços de: lin,peza e preparo da superfície,
conforme recomendações do fabricante; aplicação do hidromepelente, em duas demãos, sobre
superfícies de concreto aparente, tijolo aparente, pedras porosas, ou argamassas, de acordo com o
tipo de superfície, a técnica utilizada para a aplicação (rolo, pistola ou trincha) e as especificações
do fabricante.

Especificação do local: pérgola na entrada do prédio e nas claraboias.

5.3 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (barrado até 1,80m)
1) Será rnedido pela área de superficie 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 (m'?).

2) 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
tt'tão de obra necessáriapara 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.
Especificação do local: hall e retaguarda.

5.4 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (até o teto)
1) Serámedido pelaárea de superfície preparadaepinÍada, não se descontando vãos de ate2,00m2 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 (m'z).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de
resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho,
específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes
frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de
água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou equivalente.
Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de:
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8



iirr,peza da sLrperfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador' conforme recomendações do

fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos iobre superfície revestida com massa' conforme

especificações do iabricante e as normas NBR I 1702 e NBR 15079.

E,specificação do local: hall e letaguarda.

5.5 e 5.6 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo

i) Será medido pela área de superfície preparada e piÀtad-a, não se descontando vãos de até 2'00

m, e não se considerando espaietas, filêtes ou molduras' Os vãos acima de 2'00 m2 deverão ser

deduzidos na totalidade e as espaletas, flletes ou molduras desenvolvidas (m'z)'

2) O item relrunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de

emulsão acrílica rrodiiicada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solÚlvel em água,

conforrne normaNBR I 7702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo' sol' chuva e

maresia; referência comerciai Coralmur fabricação Coral ou equivalente. Remunera também

materiais acessórios e mão de obra necessária p'araaexecução dos serviços de: limpeza da

superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do

fabricante; aplicação da tinta, em úrias àemaôs (2 ou 3 demãos), conforme especificações do

Íabricante, sobre superfície revestida com massa'

E,specificação do local: paredes de drywall e no forro do hall'

5.7 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo

1) Será rnedido pela áreúe superfície preparada 
" 

pin-iudu, não descontando vãos de até 2'00 m2

e não se considerando espaletai, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m2 deverão ser

dedr.rzidos na totalidade é as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m')'

2) O itern remunera o fornecimento de esmalte à base em água, acabamento fosoo' 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 obranecessária pafaaexecução 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, con fortne especifi cações do fabricante'

Especificação do local: Pilares do hall'

5.8 Tinta látex em elemento vazado

1) Será medido pela área de superfície pintada, multiplicad a por 2 (dois) (m')'

2) O item remunera o fornecimento de iirtu lát"* standard, composta por polímeros acrílicos e

vinílicos, solúvel "- aguu, acabamento fosco, conforme norma NBR 1 5079 e NBR 1 1702;

relerência: coral 3 em-1 da coral, látex PVA X-Power da Eucatex ou equivalente' Remunera

tambéur rnateriais acessórios e a mão de obranecessária paraaexecução dos serviços de:

lirnpeza da strperfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta látex em 2 ou 3

demãos, conÍbrme especificações do fabrica-nte, em elemento vazado. Não remunera o preparo de

base, quando necessário.
*E,speôificação do local: Na entrada do prédio'

5.9 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo (Portas)

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m'?):

a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três)' Não havendo

batente, mediçào pela área da peça multiplicado por 2 (dois);

Prefeitura MuniciPal de Cruzeiro
Estado de São Paulo
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b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da
peça rnr-rltiplicada por 5 (cinco);
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.
2) O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira o
fornecitnento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado or"r brilhante ou fosco, conforme
norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor,
ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de:
lirnpeza 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
especifi cações do fabricante.
*EspeciÍrcação do local a ser instalado de acordo com as especificações do material: portas de madeira
do térreo.

5.10 Massa corrida à base de resina acrílica
1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m').
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrílica, com ótima resistência às

intempéries; referência comercial Suvinil massa acrílica fabricação Suvinil / Glasurit, ou massa FC
fabricação Fusecolor, ou massa Especial para fachadas da Retinco ou equivalente. Remunera
também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de:
linpeza da superfície, remoção de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme
recotrendações do fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em
carladas finas com lixamentos interrr-rediários, conforme especificações do fabricante, lixamento
final e remoção do pó da superfície emassada.
Especificação do local: pérgola na entrada do prédio.

5.11 Massa corrida a base de PVA
1) Será medido pela érrea de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m').
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendad a para a

correção de pequenos defeitos; referência comercial massa corrida fabricação Suvinil, ou massa
corrida fabricação Coral, ou massa corrida Metalatex fabricação Sherwin Williams ou equivalente.
Rerlrunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços
de: lin, peza da superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme
recomendações do fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em
camadas flnas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento
Ílnal e remoção do pó da superfície emassada.
Especificação do local: Hall e na retaguarda, onde tiver tinta descascada.

5.12 Regularizaçã,o de piso com nata de cimento e bianco
1) Será medido pela ârea de piso regllarizada com nata de cimento e bianco (m'?).

2) O itenr remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão-de-obra necessáriaparaa
execução da regularização do piso com nata de cimento e bianco.
Especificação do local: Pérgola entrada.

5.13 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo
l) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m').
2) O item remunera o fornecimento de selador para textura acrílica; revestimento texturizado 100%
acrílico, cor branca, sem agregados minerais, para uso interno ou externo, referência Texturatto

Rua Capitão Neco, 18 - Centro - Cruzeiro/SP - Tel..: l2-3 1411i0
10



Prefeitura Municipal de Cruzeiro
Estado de São Paulo

Liso oLr Texturatto Clássico da Suvinil, ou equivalente; materiais acessórios; e a mão-de-obra
necessária para os serviços de: limpeza, lixamento e remoção do pó; aplicação do revestimento
texturizado acrílico, em uma demão, sem diluição do produto, conforme recomendações do

fabricante. Não remunera a tinta de acabamento, que pode ser textura gel envelhecedor ou tinta
acrílica, conforme norma NBR 11702.
Especificação do local: Teto na retaguarda.

6. EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

6.1 Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de t hora,
equipaclo com 2 lâmpadas de lL W
1) Será medido por unidade de bloco autônomo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência,
bateria com autonomia mínima de I hora, equipado com duas lâmpadas fluorescentes compactas
de 1 1 W; referência comercial LANE 11 x2 Unitron, ou F2 x 11 W Gevi Gamma ou equivalente.
Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação do bloco
autônomo.
Especificação do local: Conforme o projeto.

6.2 Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada
fluorescente compacta de 15 W
l) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O itern remunera o fornecimento de luminária retangular de sobrepor, com uma face para
balizamento ou aclaramento constituída por: base metálica com acabamento em pintura epóxi;
difusor prismático em acrílico, com ou sem indicação de sinalizaçáo; reator e lâmpada fluorescente
compacta tipo Dulux ou PL de l5 W, ou lâmpada compacta eletrônica com reator embutido de 15

W; referência comercial G 45 da Gevi gamma ou equivalente, para instalação em corrente contínua
jr,rnto à unidade centralizada; inclusive materiais acessórios e a mão de obra paraa instalação da

luminária.
Especificação do local: Conforme o projeto.

6.3 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de
rota de evacuação e saída de emergência
l) Será medido por unidade de placa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalização (240x120x2mm), constituída por:
chapa em PVC rígido, fotoluminescente (aluminato de estrôncio), com espessura mínima de 2 mm,
fita dupla face para fixação paralela na superfície;texto em vinílico adesivo; referência comercial:
52 da Net Placa, 3670 da TAG Sinalizaçáo, 52 da Perfect Vision ou equivalente. Remunera
tanibérn o fornecimento de certificado, rnateriais acessórios e mão de obra necessária paÍa a

fixação conrpleta da placa, inclusive limpeza da superfície a ser aderida.
Especificação do local: Conforme o projeto.

6.4 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg
1) Será medido por unidade de extintor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo
portátil, capacidade extintora equivalente : 10 B (mínimo), agente extintor : bicarbonato de sódio,
capacidade : 4 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe B (líquidos inflamáveis) e C
(eqr-riparnentos elétricos. Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e

cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte
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sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado

de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf I cm', mangueira para alta pressão e

esguicho difusor indeformável. Com suporte para fixação na parede. Nomas técnicas: NBR 12693,

NBR 16357 e NBR 15808.
Especificação do local: Conforme o projeto.

6.5 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros
1) Será medido por unidade de extintor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de água pressurizada, tipo
portátil, capacidade extintora equivalente :2 A (mínimo), agente extintor : água, capacidade: 10

litros, destinado para a extinção de incêndios de classe A (madeira e papel). Cilindro fabricado em

chapa de aço carbono, calandrada corn fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo

MlC, pintado coul fundo primer e esrnalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado

e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a210 kgf /
crn2, mangLreira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, com suporte para fixação na

parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808.

Especificação do local: Conforme o projeto.

6.6 Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg
l) Será medido por unidade de extintor instalado (un).

2) O item remLlnera o fornecimento e instalação de extintor manual de gás carbônico (CO2), tipo
portátil, destinado para a extinção de incêndios de classe B (líquidos inflamáveis) e C

(equipamentos elétricos), capacidade extintora equivalente : 5 BC. Fabricado em tubo cilíndrico de

aço carbono sern costura SAE 1541, pintado extemamente com pintura eletrostática a pó na cor

vermelha. Montado com válvula de descarga em latão forjado tipo gatilho intern,itente e dotado de

dispositivo de segurança, mangueirapara alta pressão, esguicho difusor indeformável e suporte

para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808.

Especificação do local: Conforme o projeto.

7. SERVrÇOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES

7,1Limpcza final da obra
l) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m'z).

2) O item remLrnera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de

pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varrição, removendo-se

rnateriais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta paraa utilização.

Especificação do local: remoção de resíduos no téneo.

Cruzeiro, 04 de agosto de202l

Eng. Civil: W ington Henrique de Freitas Silva
cREA 507.084.587-5
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