
 

                Prefeitura do Município de Jaguariúna   
                           Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000-Fone: (019) 3867 9700-Fax (019) 3867 2856 

 

 

 

Revitalização do Centro Cultural    Página 1 / 52 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Revitalização do Centro Cultural 

Local: Praça das Comunicações, s/n – Centro 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes 

e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas 

técnicas para a execução dos serviços. 

Os elementos básicos do desenho e especificações ora fornecidos são 

suficientes para o proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção 

de processos usuais. 

Todos os serviços executados, bem como todos os equipamentos utilizados, 

deverão ser de responsabilidade do Contratante. 

A itemização apresentada segue a mesma da planilha orçamentária. 

NORMAS 

Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem obedecer 

no prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

aplicáveis, ou outras específicas para cada caso. 

DÚVIDAS 

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos na 

Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura, devendo todas as dúvidas ser sanadas 

antes da apresentação das propostas. 

Durante as obras, a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento que 

será responsável por dirimir as dúvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as 

informações e detalhes adicionais na realização dos trabalhos. 
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Antes do inicio dos serviços, será elaborado o cronograma, determinando os 

equipamentos necessários bem como as implicações quanto ao trânsito de veículos e 

pedestres no local da obra. 

A reforma será executada sem interrupção do funcionamento do Centro Cultural, 

assim a empresa executora deverá garantir a proteção e segurança dos seus funcionários 

e também dos usuários, no que diz respeito a quedas de materiais e qualquer outra 

atividade que possa causar acidentes decorrentes da execução da obra. 
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SERVIÇOS PRELIMINARES 

Em toda a área a ser ocupada pela obra, e pelas instalações necessárias a sua 

execução, o terreno deverá permanecer limpo e removido os detritos e obstáculos.  

Item 1.1.1: PLACA DE OBRA 

A placa de obra deverá ser instalada tão logo seja emitida a Ordem de Serviço, 

sendo que a padronização da mesma deve seguir a definida pela Prefeitura. O local da 

instalação será determinado pela Fiscalização. A placa deve ser confeccionada em chapa 

galvanizada nº 22, pintada, montada em moldura e sustentação em madeira de lei 7,5 x 

7,5 cm e 2,5 x 7,5 cm. A fixação no solo será em concreto não estrutural consumo 

150kg/m³. O item remunera não só a instalação, como também a conservação da placa, 

pelo período da obra. 

 Medição: será medido por área efetivamente instalado (em m²) 

Item 1.1.2: TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 

O fechamento perimetral da obra será em chapa de madeira compensada 

resinada, 2,2 x 1,1m, espessura 6mm, montada em caibro 7,5x7,5cm, perfeitamente 

aprumada e alinhada, dando garantia à segurança da obra. O tapume deverá ser 

executado para resistir à pressão do vento e eventuais esforços provenientes da obra. 

Deverá também ser previsto eventuais portões de acesso, em dimensão adequada ao 

serviço. 

Após a montagem, todo o tapume deverá receber pintura em cal hidratada para 

argamassa. O item remunera não só a instalação, como também a conservação do 

tapume, pelo período da obra, e sua remoção somente se dará após a aprovação da 

fiscalização.  
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 Medição: será medido por área efetivamente instalado (em m²) 

Item 1.1.3: ALUGUEL DE CONTAINER 

A instalação de container metálico para uso como barracão da obra deverá ser 

em local mais apropriado para as ligações sanitárias e elétricas. O item remunera a 

alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a 

remoção completa de container módulo para depósito, com área mínima de 13,6 m². 

 Medição: : Será medido proporcionalmente a porcentagem de evolução da 

obra; o valor deste item não poderá ser superior ao especificado no 

orçamento, mesmo que o número de meses de execução da obra 

ultrapasse o previsto. 
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COBERTURA E FORRO 

Serão revisados e reformados os telhados do Prédio Principal, Museu, Cobertura 

da Máquina do Museu e Embarque de Passageiros. 

O madeiramento deverá ser executado obedecendo à norma brasileira NBR-7190 

da ABNT. 

Itens 2.1.1 e 2.2.1: DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO OU DE VIDRO 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, equipamentos e elementos 

eventualmente necessários para a retirada completa das telhas de barro, inclusive 

elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. Todo o material 

não aproveitado deverá ser disposto em bota-fora 

A remoção das telhas deve ser feita de maneira cuidadosa sendo deixadas 

integras à disposição. As telhas removidas serão selecionadas e recolocadas na 

cobertura do Prédio Principal. A cobertura do museu receberá telhas cerâmicas novas, do 

tipo colonial capa e canal. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²). 

Item 2.3.1: DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, equipamentos e elementos 

eventualmente necessários para a retirada completa das telhas onduladas, inclusive 

elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. Todo o material 

não aproveitado deverá ser disposto em bota-fora 
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A remoção das telhas deve ser feita de maneira cuidadosa sendo deixadas 

integras à disposição. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²). 

Itens 2.1.2 e 2.2.2: DEMOLIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS 

Serão substituídas 100% das ripas e a área de caibros a ser substituída é a que 

está representada no projeto de Reforma da Cobertura. 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, equipamentos e elementos 

eventualmente necessários para a demolição total do ripamento e a substituição dos 

caibros danificados, com reaproveitando e recolocação estimada de 50% do total de 

caibros. Todo o material não aproveitado deverá ser disposto em bota-fora. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²). 

Itens 2.1.3, 2.2.3, 2.3.2 e 2.4.3: REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, equipamentos e elementos 

eventualmente necessários para a demolição total das calhas e rufos de todos os 

telhados, bem como a disposição do material em bota-fora. Deverá ser identificado e 

cadastrado os cortes e as dobras de chapa de cada trecho retirado.  

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 
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 Medição: Será medido pela extensão de material retirado, medido em 

planta horizontal (m). 

Itens 2.1.4 e 2.2.5: RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, pregos em diversas bitolas, 

material, equipamentos e eventuais elementos necessários para a recolocação de 

caibros, anteriormente retirados e reaproveitados.  

A estrutura deve ser executada com madeira de primeira qualidade com 

travamentos suficientes para manter a estrutura rígida e esta deverá possuir pontos de 

ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou alvenaria, quando necessário. A 

estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipótese será aceito madeiramento 

empenado formando deflexões no telhado e também não serão aceitas peças, com 

rachaduras ou nódulos, que prejudiquem a estrutura do telhado. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela extensão de caibros efetivamente recolocados, 

medida em plano inclinado do telhado (m). 

Itens 2.1.5 e 2.2.6: CAIBRO DE MASSARANDUBA  

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, equipamentos e elementos 

eventualmente necessários para a colocação de caibros, dimensão 5 x 7,5cm, 

aparelhado. 

A estrutura deve ser executada com madeira de lei seca, massaranduba, de 

primeira qualidade com travamentos suficientes para manter a estrutura rígida e esta 

deverá possuir pontos de ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou alvenaria, 
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quando necessário. A estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipótese será aceita 

madeiramento empenado formando deflexões no telhado, como também não serão 

aceitas peças com rachaduras ou nódulos que prejudiquem a estrutura do telhado. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela extensão de caibros efetivamente colocados, 

medida em plano inclinado do telhado (m). 

Itens 2.1.6 e 2.2.7: RIPA DE MASSARANDUBA 

Será executado novo ripamento na totalidade dos telhados de madeira (Prédio 

Principal e Museu) Nos demais telhados não há estrutura de madeira . 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, pregos em diversas bitolas 

equipamentos e elementos eventualmente necessários para a colocação das ripas, 

dimensão 1,5 x 4cm, aparelhado. 

A fixação das ripas na estrutura deve ser executada com madeira de lei seca, 

massaranduba, de primeira qualidade. A estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma 

hipótese será aceita madeiramento empenado formando deflexões no telhado, como 

também não serão aceitas peças com rachaduras ou nódulos que prejudiquem a estrutura 

do telhado. 

O ripamento somente poderá ser executado quando a telha estiver no local; pois 

assim ter-se-á o controle exato da galga das telhas. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 
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 Medição: Será medido pela extensão de ripas efetivamente colocadas, 

medida em planta na horizontal (m). 

Itens 2.1.7 e 2.2.8: COBERTURA COM TELHA COLONIAL 

O item remunera o fornecimento das telhas, materiais mão-de-obra, 

equipamentos e elementos eventualmente necessários para a colocação das telhas. 

A cobertura será com telhas coloniais de fabricação mecânicas, de boa 

qualidade, fabricadas em barro fino, bem cozidas, sem porosidade, desempenada de 

forma a permitir perfeita superposição e encaixe. A superfície das peças será lisa e de 

coloração uniforme. 

As telhas deverão atender as dimensões e tolerâncias constantes da 

padronização específica, bem como às características necessárias quando submetidas 

aos ensaios de massa e absorção de água, de impermeabilidade e de carga de ruptura à 

flexão, atendendo às normas da ABNT. As telhas deverão apresentar pré-furo, para 

amarração. 

É conveniente preparar na obra um local para estocar as telhas até a sua 

utilização. Devem ser empilhadas na vertical com a parte inferior para baixo. As pilhas 

devem ter no máximo, três fiadas. As telhas cerâmicas são produtos quebráveis, deve-se, 

portanto acompanhar a descarga, evitando perdas de material.  

No recebimento das telhas cerâmicas no canteiro não poderão ser aceitos 

defeitos sistemáticos como quebras, rebarbas, esfoliações, trincas, empenamentos, 

desvios geométricos em geral e não uniformidade de cor. 

Cada caminhão entregue na obra será considerado como um lote para efeito de 

inspeção. 
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Para evitar que as telhas armazenadas não sujem, faz-se necessário que sua 

estocagem seja feita em um local plano e limpo protegido contra respingos de chuvas e 

de reboco que possam sujar as mesmas. 

O assentamento será feito inicialmente com as telhas inferiores convexas 

(cavidades para cima), paralelas às ripas, no sentido da inclinação do telhado, do beiral 

para a cumeeira. As telhas superiores (capa) são colocadas com as cavidades para baixo 

(côncavas) e a sobreposição é de cerca de 80 cm, no mínimo. 

O alinhamento base deve ser considerado da linha do beiral até a cumeeira. Isso 

evitará distorções. Para uma perfeita cobertura, o alinhamento vertical e horizontal das 

telhas devem ser seguido rigorosamente, sempre usando uma linha, pelo menos a cada 3 

(três) carreiras.  

A colocação das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e 

prosseguindo em direção à cumeeira, usando uma linha (cordão) a cada 3 (três) carreiras 

para o perfeito alinhamento. As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a 

encaixarem-se perfeitamente naquelas da fiada anterior. 

Os cortes das telhas devem ser feitos com máquinas convencionais de corte com 

disco para concreto ou disco diamantado. É recomendado que os cortes sejam feitos no 

chão por medida de segurança, como também para não haver sedimentação do pó 

proveniente do corte nas telhas já colocadas. 

As eventuais aberturas destinadas à passagem de chaminés, dutos de 

ventilações, antenas, pára-raios, etc., deverão ser providas de arremates adequados, 

executados com chapa de ferro galvanizado nº 24, cobre ou alumínio, de modo a evitar 

toda e qualquer infiltrações de águas pluviais. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 
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 Medição: Será medido pela área efetivamente colocada, medida em planta 

na horizontal (m²). 

Itens 2.1.8 e 2.2.9: AMARRAÇÃO DAS TELHAS CERÂMICAS 

As telhas cerâmicas deverão, necessariamente, ser amarradas com arame de 

cobre, ou galvanizado. 

É recomendável a amarração das capas e dos canais, evitando a movimentação 

das mesmas no telhado. 

As capas devem ser amarradas na ripa superior da qual se encontra. 

O item remunera o fornecimento dos materiais mão-de-obra, equipamentos e 

elementos eventualmente necessários para amarração das telhas. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área efetivamente colocada, medida em planta 

na horizontal (m²). 

Itens 2.1.9 e 2.2.10: CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA 

A cumeeira é cerâmica, do tipo da telha utilizada, colocada na parte mais alta do 

telhado, onde houver mudança no sentido das águas. O assentamento das peças de 

cumeeira, qualquer que seja o tipo de telhado, deverá ser feito em sentido contrário ao da 

ação dos ventos dominantes. 

Tanto na sobreposição das peças da cumeeira, como nas laterais das mesmas 

para fixação com as telhas da coberta, será utilizada argamassa no traço 1:2:8 (cimento, 

cal e areia)., utilizando a colher de pedreiro para que o acabamento final fique chanfrado 
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sem sujeiras da argamassa sobre o telhado. A argamassa utilizada deve ficar protegida 

pela cumeeira.  

Nos beirais, todas as fiadas terão emboçamento da última fiada, utilizando a 

mesma argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia). 

 Medição: Será medido pela extensão efetivamente colocada, medida em 

planta na horizontal (m). 

Itens 2.1.10, 2.1.11, 2.2.11, 2.3.4 e 2.4.4: CALHA E RUFO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO 

As calhas e rufos de todos os telhados deverão ser aplicadas no mesmo corte e 

dobramento das calhas existentes, anteriormente identificadas e cadastradas. O material 

a ser utilizado será calha, ou rufo,  moldura em chapa galvanizada 24 (0,65mm) com corte 

e dobra nas dimensões existentes e deverão receber aplicação de galvite para posterior 

pintura em esmalte. 

A chapa deve ter espessura uniforme, galvanização perfeita, isenta de nódulos e 

pontos de ferrugem, sem apresentar fissuras nas bordas. 

Os materiais empregados serão: pregos de aço inox, rebites de alumínio, 

parafusos galvanizados e buchas plásticas. Solda de liga de chumbo e estanho, na 

proporção de 50 : 50 ou silicone para uso externo. 

Nas calhas, observar caimento mínimo de 0,5%. A fixação de peças em chapas 

galvanizadas deve obedecer aos detalhes indicados em projeto, ou anteriormente 

cadastrados.  

 Medição: Será medido pela extensão efetivamente colocada, medida em 

planta na horizontal (m). 
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Itens 2.1.12, 2.2.4 e 2.4.1: RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA 

Os forros de madeira do Museu, da Cobertura Externa do Prédio Principal e do 

Embarque de Passageiros serão retirados com o aproveitamento da estrutura e 

substituídos por novo forro de madeira, seguindo a mesma paginação do forro existente. 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada 

completa do forro, transporte em caçamba e destinação final. 

 Medição: Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal, em 

metro quadrado (m²). 

Itens 2.1.13, 2.2.12 e 2.4.2: RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS 

Os telhados em cimento reforçados com fibra (fibrocimento) terão suas telhas 

retiradas e substituídas por novas nas mesmas características. 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada 

completa das telhas, transporte em caçamba e destinação final. 

 Medição: Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal, em 

metro quadrado (m²). 

Itens 2.1.14, 2.2.13, 2.3.3 e 2.4.5: COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 

ONDULADA 

Os telhados em cimento reforçados com fibra (fibrocimento) terão suas telhas 

retiradas e substituídas por novas nas mesmas características. 

Devem atender às disposições da norma “NBR 7581 – Telha ondulada de 

fibrocimento – Especificações”. 
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O recobrimento lateral é de ¼ de onda. O recobrimento mínimo longitudinal é de 

14 cm. 

As telhas com comprimento superior a 1,83 m (de 6 mm) e de 2,13 m (de 8 mm) 

exigem terça intermediária de apoio. 

Apoiadas em estrutura de madeira, metálicas ou de concreto, as telhas deverão 

ser fixadas com acessórios apropriados, fornecidos pelo fabricante. Tal fixação é feita 

com ganchos, parafusos e grampos de ferro zincado, com utilização de conjunto de 

arruelas elásticas de vedação, massa de vedação e cordões de vedação. 

As telhas precisam apresentar a superfície das faces regular e uniforme, bem 

como obedecer às especificações de dimensões, resistência à flexão, impermeabilidade e 

absorção de água. 

A observação de trincas, quebras, superfícies das faces irregulares, arestas 

interrompidas por quebras, caroços, remendos e deformações, será feita visualmente, 

inspecionando as amostras retiradas de cada lote. 

As telhas têm de ser armazenadas em pilhas de até 35 peças, apoiadas em três 

pontaletes paralelos, sendo um no centro e os outros a 10 cm de cada borda. No caso de 

armazenamento sobre laje, verificar sua capacidade de resistência de modo a descartar 

qualquer risco de sobrecarga. 

Na montagem da primeira fiada as chapas precisam ser fixadas com um parafuso 

por chapa (colocado na crista da 2a onda), necessitando a última chapa ser fixada com 

dois parafusos (na crista das 2a e 5a ondas). Nas chapas das fiadas intermediárias, terão 

de ser aplicados dois ganchos chatos na cava da 1ª e 4ª onda. As cumeeiras deverão ser 

fixadas com um parafuso de cada lado, sendo a última delas com dois parafusos de cada 

lado. O caimento mínimo a ser empregado é de 10º. 
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A superposição das chapas variam conforme sua inclinação, sendo portanto: 

  para telhados com menos de 15º de inclinação, usar recobrimento 

longitudinal mínimo de 20 cm; 

  para caimentos maiores de 15º, pode-se usar recobrimento longitudinal de 

14 cm. 

A montagem das telhas deverá ser iniciada a partir do beiral para a cumeeira. 

Para uma montagem e utilização do sistema de cobertura em telhas onduladas de 

fibrocimento eficientes, precisam ser seguidas as seguintes recomendações: 

  não se pode pisar diretamente sobre as telhas; usar tábuas apoiadas em 

três terças, em coberturas muito inclinadas, amarrar as tábuas; 

  utilizar ferramentas manuais (serrote, arco de pua, etc.). Se houver a 

necessidade de utilização de serras elétricas, recomenda-se as de baixa 

rotação para evitar a dispersão do pó de amianto; 

  procurar sempre realizar o trabalho ao ar livre; 

  umedecer as peças de fibrocimento antes de cortá-las ou perfurá-las. 

O item remunera o fornecimento dos materiais mão-de-obra, equipamentos e 

elementos eventualmente necessários para instalação das telhas. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área efetivamente colocada, medida em planta 

na horizontal (m²). 
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Itens 2.1.15 2.2.14 e 2.4.6: FORRO DE MADEIRA 

A estrutura para fixação será composta de sarrafos de 10x2,5cm pregados 

diretamente na estrutura do telhado ou por estrutura independente espaçada e disposta 

paralelamente ao menor vão, obedecendo o projeto executivo. 

Prever reforço de estrutura junto às luminárias. 

No caso do forro entarugado, a estrutura deverá ser travada a cada 50cm com 

sarrafos de 5x2,5cm. 

A colocação dos lambris deve seguir rigorosamente o alinhamento e paralelismo 

do forro anteriormente existente, sendo a fixação por meio de pregos sem cabeça para 

melhor acabamento. 

Não serão admitidas emendas e nem mudanças bruscas de tonalidades nos 

lambris e estes deverão se encaixar perfeitamente, prevendo-se uma folga de 1mm para 

permitir dilatações e contrações. 

Cuidado especial deverá ser tomado na fixação dos arremates, prevendo-se 

encaixes perfeitos nos cantos e para que não ocorram frestas. 

A superfície deverá ser lixada para posterior acabamento. 

O item remunera o fornecimento dos materiais mão-de-obra, equipamentos e 

elementos eventualmente necessários para instalação do forro de madeira. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área efetivamente colocada, medida em planta 

na horizontal (m²). 
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA 

As instalações elétricas a ser executada é o Sistema de Proteção Contra 

Descargas Atmosféricas – SPDA que será executada conforme projeto e as prescrições 

contidas na ABNT. 

A descida será interligada ao aterramento, e será composto por hastes de 

aterramento galvanizada a fogo Ø3/8", conforme detalhes executivos indicados no 

projeto. A resistência máxima permitida em qualquer época do ano, deverá ser inferior a 

10 Ω (ohms); 

Antes de instalar o aterramento, deverá ser realizado um estudo das condições 

gerais do solo, através da técnica da Estratificação em camadas, a fim de se obter o 

maior número possível de informações acerca do terreno e, então, implantar o sistema de 

aterramento; 

As hastes de aterramento deverão ser instaladas no interior da caixa para 

inspeção do aterramento, de preferência, em solo úmido, não sendo permitida a sua 

colocação sob revestimento asfáltico, argamassa ou concreto, e em poços de 

abastecimento de água e fossas sépticas; 

Não serão permitidas, em qualquer hipótese, emendas no cabo de descida. As 

conexões só serão permitidas se forem feitas com conectores apropriados, garantindo 

perfeita condutibilidade do sistema. Nas conexões realizadas no solo, deverão ser 

empregadas soldas exotérmicas. 

Item 3.1.1: CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO 

Os captores devem ser instalados com uma distância máxima entre si de 6 

metros. 



 

                Prefeitura do Município de Jaguariúna   
                           Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000-Fone: (019) 3867 9700-Fax (019) 3867 2856 

 

 

 

Revitalização do Centro Cultural    Página 19 / 52 

O item remunera o fornecimento de captor tipo terminal aéreo, altura de 300 mm 

em alumínio, referência Tagal fabricação Gelcam, ou PK 1989 fabricação Paraklin, ou 

equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do 

captor, fixado na superfície onde será instalado o captor; não remunera o fornecimento e 

instalação do suporte. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade de captor instalado (un). 

Item 3.1.2: BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8", INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 

As barras devem percorrer todo o perímetro, cruzamentos transversais e 

cumeeira, bem como as descidas do SPDA até se conectarem aos cabos de descida de 

cobre nu de 35mm², conforme detalhe 7 do projeto.  

O item remunera o fornecimento de barra condutora chata em alumínio, com 

seção de 7/8" x 1/8", referência TEL-771, fabricação Termotécnica, ou equivalente; 

remunera também o fornecimento de parafusos e buchas de náilon para a fixação, 

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da barra condutora. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por comprimento de barra condutora instalada (m). 

 

 



 

                Prefeitura do Município de Jaguariúna   
                           Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000-Fone: (019) 3867 9700-Fax (019) 3867 2856 

 

 

 

Revitalização do Centro Cultural    Página 20 / 52 

Item 3.1.3: SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" E OU CABO 

DE COBRE NÚ, COM BASE ONDULADA 

A fixação do subsistema de captação será feita com suportes guias, colados nas 

telhas cerâmicas com fixador próprio para este uso. 

O item remunera o fornecimento de suporte, com base ondulada, para fixação de 

fita de alumínio 7/8” x 1/8” ou cabo de cobre nu, referência SGG 03 (transversal) da 

Gelcam ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

instalação do suporte por meio de cola quando instalado em superfícies de concreto ou 

revestidas com massa, pedras, ou cerâmicas, em telhas de barro, material sintético, ou 

cimentício, ou por meio de rebites em superfícies metálicas em geral. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade de suporte instalado (un). 

Item 3.1.4: CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM² - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Devem se conectar as barras chatas de alumínio nas descidas do SPDA a uma 

altura de 3,00metros do piso passando por eletroduto de PVC rígido, levadas até as 

hastes de aterramento onde serão conectadas por meio de solda exotérmica. 

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 35 mm², 

confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, 

emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada; materiais 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo. 
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As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

Item 3.1.5: CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM² - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

A malha de aterramento deve estar a uma profundidade mínima de 60cm em 

relação ao piso e a uma distância mínima de 1,00m em relação as paredes da edificação, 

interligando as hastes de aterramento por meio de solda exotérmica. 

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 50 mm², 

confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, 

emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada; materiais 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

Item 3.1.6: HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR 

As hastes de aterramento devem ser instaladas em todas as descidas do SPDA, 

com a distância mínima de 1,00m em relação às paredes da edificação. 

O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 

1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 

microns, de 5/8" x 3,00 m, referência: PK 0066 fabricação Paraklin, ou TEL 5830 

fabricação Termotécnica, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a instalação da haste. 
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As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). 

Item 3.1.7: ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Devem ser instalados nas descidas do SPDA do piso até altura de 3,00metros 

como proteção dos cabos de cobre nu de 35mm². 

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas 

em cloreto de polivinil (PVC) de 25mm (1"), rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta; 

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do eletroduto. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

Item 3.1.8: BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4" 

Para fixação na parede dos eletrodutos de PVC rígido de 1” 

O item remunera o fornecimento de braçadeira para eletrodutos até 4" e a mão-

de-obra necessária para a instalação da braçadeira. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade de braçadeira instalada (un). 
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Item 3.1.9: CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, 

DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM 

Devem ser instaladas para inspeção das hastes de aterramento onde estão 

indicadas no projeto. 

O item remunera o fornecimento de caixa para inspeção do terra, cilíndrica, em 

PVC rígido, diâmetro de 300 mm e altura de 600 mm, referência PK-0883 fabricação 

Paraklin, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

instalação da caixa. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade de caixa instalada (un). 

Item 3.1.10: SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, 

BITOLA DO CABO DE 35MM² A 50MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" 

Devem ser executadas para ligação dos cabos de cobre nu 35 e 50mm² nas 

hastes de aterramento conforme detalhe 7 do projeto. 

O item remunera o fornecimento de kit solda composto por cartucho, palito ignitor 

e disco de retenção; alicate e molde de grafite para solda exotérmica com conexão cabo-

haste em X sobreposto e bitola do cabo de 35mm² ou 50mm² para hastes de 5/8" e 3/4" 

de diâmetro. Remunera também equipamento de segurança, materiais de limpeza e a 

mão-de-obra necessária para a execução da solda. Referência comercial: Molde UGXB 

da Unisolda; HXS da Exosolda; PGTB da Paraklin ou equivalente. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 
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 Medição: Será medido por unidade de solda executada (un). 

Item 3.1.11: SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 

SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM² A 50-35MM² 

Deve ser executada na ligação da malha de 50mm² com o ramal de 35mm² que 

deve ser conectato ao padrão de energia de energia, conforme detalhe 4 do projeto. 

O item remunera o fornecimento de kit solda composto por cartucho, palito ignitor 

e disco de retenção; alicate e molde de grafite para solda exotérmica com conexão cabo-

cabo horizontal em X sobreposto e bitola do cabo de 35-35mm²; 50-25mm² ou 50-35mm². 

Remunera também equipamento de segurança, materiais de limpeza e a mão-de-obra 

necessária para a execução da solda. Referência comercial: Molde UXB da Unisolda; 

XSH da Exosolda; PXB da Paraklin ou equivalente. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade de solda executada (un). 
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INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - SANITÁRIAS 

Será revisado todo sistema de drenagem das águas pluviais das coberturas dos 

edifícios mencionadas além da substituição das grelhas das calhas de piso das calçadas 

adjacentes ao prédio principal e museu. 

Item 4.1.1: TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES 

– FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Serão aplicadas em substituição aos condutores de descida das calhas até os 

coletores enterrados no Prédio Principal, Museu e Cobertura da Máquina do Museu. 

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido série R, 

diâmetro nominal de 75 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de águas 

pluviais; remunera também conexões, ligações calha-condutor para águas pluviais e 

materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou 

escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para 

tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for 

aparente. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

Item 4.1.2: TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE 

CONEXOES – FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Serão aplicados em substituição aos condutores de descida das calhas até os 

coletores enterrados da Cobertura de Embarque de Passageiros. 
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O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido série R, 

diâmetro nominal de 100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de águas 

pluviais; remunera também conexões, ligações calha-condutor para águas pluviais e 

materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou 

escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para 

tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for 

aparente. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

Item 4.1.3: GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

Serão aplicadas em substituição as grelhas das calhas de piso das calçadas 

adjacentes ao Prédio Principal e Museu. 

O item remunera o fornecimento de grelha e requadro, em ferro fundido nodular, 

parafusos em aço inoxidável, para a fixação da grelha, apropriada para passagem de 

pedestres, cadeiras de rodas, carrinhos de bebês, muletas, bengalas, referência Fuminas, 

ou equivalente; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-

obra necessária para o grapeamento do requadro e instalação da grelha. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por comprimento de grelha de ferro instalada (m). 
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Item 4.2.1: TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

O ítem remunera o fornecimento de materiais, mão-de-obra e instalação de tubos 

de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4”), inclusive conexões, para 

sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, 

norma de fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: 

a) Solução limpadora, pasta lubrificante e adesivo plástico para juntas soldáveis 

ou elástica, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e 

rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, 

solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de 

corte; 

c) utilização de grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 

As Normas Técnicas a serem seguidas são a NBR-5648/2010 e NBR-5626/1998. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por comprimento de tubulação executada (m) 

Item 4.2.2: TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra, e instalação de 

tubos de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 

mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma 

de fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: 
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a) Solução limpadora, pasta lubrificante e adesivo plástico para juntas soldáveis 

ou elástica, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) utilização de grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 

As Normas Técnicas a serem seguidas são a NBR-5688/2010 e NBR-8160/1999. 

 Medição: Será medido por comprimento de tubulação executada (m) 

Item 4.2.3: REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão 

fundido, acabamento cromado com canopla, diâmetro nominal de 3/4", inclusive materiais 

acessórios e de vedação. 

O acabamento do registro deverá acompanhar o mesmo modelo dos sanitários 

existentes. 

 Medição: Será medido por unidade de registro instalado (un) 

Item 4.2.4: ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, 

FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra 

necessários para a abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou 

escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para 

tubulações enterradas.  

Os cortes necessários deverão serem feitos por ferramentas com ponta de vídia 

ou diamante, na largura e profundidade prescritas pelos fabricantes dos tubos e 

conexões. 



 

                Prefeitura do Município de Jaguariúna   
                           Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000-Fone: (019) 3867 9700-Fax (019) 3867 2856 

 

 

 

Revitalização do Centro Cultural    Página 29 / 52 

Remunera também o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-

obra necessária para a execução dos serviços de preparo da argamassa mista de 

assentamento no traço 1:1,6, incluindo os serviços de regularização da superfície e de 

rejuntamento. 

 Medição: Será medido por comprimento de rasgo executado (m) 

Item 4.2.5:VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa 

acoplada, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de 

descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referência Bacia 

Sanitária Celite, ou Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa, 

fabricação Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitária Deca, fabricação 

Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em conformidade" 

com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise 

visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem 

de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e 

transporte de sólidos.  

O ítem remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 

4"; engate flexível em plástico branco, ½”x40cm, parafusos niquelados; massa de vidro 

para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 

para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. 

 Medição: Será medido por conjunto instalado (un) 
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Item 4.2.6: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

O item remunera: 

a) fornecimento de lavatório de louça sem coluna (conf. NBR 15099);  

b) materiais para fixação (parafusos niquelados);  

c) sifão plástico tipo copo 1”, válvula em plástico branco 1” 

d) engate ou rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2"x30cm; 

e) torneira cromada 1/2" ou 3/4" REF 1193 

f) materiais acessórios e; 

g)  a mão-de-obra necessária para sua instalação. 

O acabamento da torneira deverá acompanhar o mesmo modelo dos sanitários 

existentes. 

 Medição: Será medido por conjunto instalado (un) 

Item 4.2.7: BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM 

TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ 

O item remunera o fornecimento de barra de apoio, para pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", com 

espessura de 3/32", em qualquer comprimento; com resistência mínima ao esforço, em 

qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço 
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inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a 

mão-de-obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da 

norma NBR 9050. 

 Medição: Será medido pelo comprimento total de barra de apoio instalada, 

incluindo os trechos com deflexão a 90 graus (m). 
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REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

Está prevista a recuperação do revestimento das paredes do museu com a 

correção das trincas, onde deverá ser demolido o revestimento em argamassa com a 

retirada total nas áreas a serem corrigidas até a exposição da alvenaria. 

Em seguida deverá receber um chapisco de cimento e areia no traço 1:3 na 

espessura de 0,5mm. A superfície deve ser limpa e escovada além de receber aspersão 

com água para remoção de poeira e umedecimento da base.  

Sobre o chapisco será executado o novo revestimento em argamassa do tipo 

emboço paulista (massa única), no traço 1:2:8, na espessura de 2,0cm. A superfície deve 

ser limpa e escovada além de receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base.  

A argamassa deve ser aplicada com colher de pedreiro em camada uniforme e 

nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície, em um movimento rápido e de baixo 

para cima. O acabamento deve ser feito com o material ainda úmido, alisando-se com 

desempenadeira de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar a 

desempenadeira munida de feltro ou espuma de poliéster. 

Item 5.1.1: DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA 

Nas áreas a serem corrigidas onde deverá ser demolido o revestimento em 

argamassa com a retirada total até a exposição da alvenaria. 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de revestimentos em 

massa em parede, ou teto, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em 

lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações 

previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional 
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do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à 

época da execução dos serviços. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por área real de revestimento em massa de parede 

ou teto demolido (m²). 

Item 5.1.2: CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO 

COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.  

Após retirada total da argamassa com a exposição da alvenaria, a superfície 

deve ser limpa e escovada além de receber aspersão com água para remoção de poeira 

e umedecimento da base, em seguida deverá receber um chapisco de cimento e areia no 

traço 1:3 na espessura de 0,5mm 

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária 

para a execução do chapisco. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área revestida com chapisco, 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). 
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Item 5.1.3: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

Sobre o chapisco, a superfície deve ser limpa e receber aspersão com água para 

remoção de poeira e umedecimento da base. A argamassa deve ser aplicada com colher 

de pedreiro em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície, 

em um movimento rápido e de baixo para cima. O acabamento deve ser feito com o 

material ainda úmido, alisando-se com desempenadeira de madeira em movimentos 

circulares e a seguir aplicar a desempenadeira munida de feltro ou espuma de poliéster. 

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra 

necessária para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área revestida com emboço, 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). 

Item 5.1.4: APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 

DEMÃO 

Este item remunera a aplicação de Selador látex PVA – resina à base de 

dispersão aquosa de acetato de polivinila, utilizada para uniformizar a absorção e selar as 

superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Neste item também estão contemplados: 
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 a limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços 

 Diluição do selador em água potável, conforme fabricante.  

 Aplicação de uma demão de fundo selador, com rolo ou trincha.  

Observar que a superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação de tinta, recomendada pelo fabricante, 

imediatamente a ser aplicada.  

 Medição: Será medido pela área efetivamente executada, com todos os 

vãos descontados (m²). 

Item 5.2.1: DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS SEM 

REAPROVEITAMENTO 

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, manualmente. 

Deve-se observar, para a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes, 

as Normas técnicas: NBR 15112/2004,  NBR 15113/2004 e NBR 15114/2004. 

 Medição: Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou 

conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³). 

Item 5.2.2: REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM 

ARGAMASSA 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos 

cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação 

manual do entulho em lotes. 
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Deve-se observar, para a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes, 

as Normas técnicas: NBR 15112/2004,  NBR 15113/2004 e NBR 15114/2004. 

 Medição: Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a 

base, demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, 

ou aferida antes da demolição (m²). 

Item 5.2.3: DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos 

em ladrilho, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação 

manual do entulho em lotes. 

Deve-se observar, para a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes, 

as Normas técnicas: NBR 15112/2004,  NBR 15113/2004 e NBR 15114/2004. 

 Medição: Será medido por área real de piso em ladrilho, inclusive a base, 

demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou 

aferida antes da demolição (m²). 

Item 5.2.4: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5m² E 10m². 

O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira 

qualidade (classe A, ou classe extra), indicada para pisos internos sujeitos a lavagem 

freqüente, com as seguintes características: 

a) Dimensões: 35 x 35 cm, referência Carga Pesada, fabricação Portobello, ou 34 

x 34 cm, referência Álamo Almond, fabricação Itagres, ou equivalente; 

b) Média absorção de água: 0,5%< Abs < 3%, grupo BIb (grés); 
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c) Resistência química: classe A (alta resistência química a produtos domésticos 

e de piscinas); 

d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; 

e) Carga de ruptura > 1.000 N; 

f) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5); 

g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 8; 

h) Resistente a gretagem; 

i) Resistente ao choque térmico; 

j) Coeficiente de atrito: > 0,32 (classe 1); 

Remunera também o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-

obra necessária para a execução dos serviços de preparo da argamassa mista de 

assentamento no traço 1:0,5:5, regularização da superfície, pasta de cimento para ponte 

de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa mista 

de assentamento na espessura média de 2,5 cm, o assentamento das peças e o 

rejuntamento, conforme recomendações dos fabricantes e exigências das Normas 

técnicas: NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817 e NBR 13818. 

 Medição: Será medido por área de piso revestido, descontando-se toda 

interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou 

dobras (m²). 

Item 5.2.5: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES 
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O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira 

qualidade (classe A, ou classe extra), indicada para revestimentos internos, com as 

características: 

a) Dimensões: 20 x 20 cm, referência linha Basics, tipo cerâmica, marca Portinari, 

fabricação Cecrisa ou equivalente; 

b) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII (poroso); 

c) Resistência química: classe B (média resistência química a produtos 

domésticos e de piscinas); 

d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; 

e) Carga de ruptura > 200 N; 

f) Resistente ao choque térmico; 

Remunera também o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-

obra necessária para a execução dos serviços de preparo da argamassa mista de 

assentamento no traço 1:2:8; regularização da superfície, aplicação da argamassa mista 

de assentamento, assentamento das peças, rejuntamento conforme recomendações dos 

fabricantes e exigências das Normas técnicas: NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817 e 

NBR 13818 

 Medição: Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, 

descontando-se toda interferência, acrescentando-se as áreas 

desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
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Item 5.2.6: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS 

O item remunera a aplicação de Tinta látex PVA – tinta à base de dispersão 

aquosa de acetato de polivinila, fosca, linha Premium.  

Neste item também estão contemplados: 

a) a limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços 

b) Diluição da tinta em água potável, conforme fabricante.  

c) Aplicação de uma demão de fundo selador, com rolo ou trincha.  

d) Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida.  

e) Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de 

retoque, além das duas demãos.  

Observar que a superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação de tinta. Aplicar duas demãos de tinta com 

rolo ou trincha, respeitando o intervalo de tempo entre as duas aplicações.  

 Medição: Será medido pela área efetivamente executada, com todos os 

vãos descontados (m²). 

Itens 5.2.7 e 7.1.3: REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA 

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

remoção da tinta com lixamento. 

 Medição: Será medido pela área efetivamente executada, com todos os 

vãos descontados (m²). 
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PISOS 

O calçamento externo aos edifícios será recuperado com a demolição e 

reconstrução das áreas danificadas conforme o estabelecido no projeto de Reforma do 

Centro Cultural. A calçada será executada em concreto Fck 12Mpa no traço 1:3:5 com 

preparo mecânico e junta de dilatação em madeira espaçadas a cada 1,50m, na 

espessura de 7cm. 

O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do 

concreto e seu lançamento não excederá a 1 (uma) hora. 

A concretagem seguirá rigorosamente um programa de lançamento 

preestabelecido para o Projeto – vide NBR 6118/1980 (NB – 1/1978). 

Itens 6.1.1 e 6.1.3: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 

Nas áreas mencionadas no projeto de Reforma do Centro Cultural será feita a 

demolição manual do calçamento. 

Serão demolidos os pisos em faixas de 50cm de largura para assentamento de 

piso podotátil, somente onde não está previsto demolição total de pisos.   

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de 

elementos em concreto simples manualmente; a seleção e acomodação manual do 

entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e 

determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e 

outras vigentes à época da execução dos serviços.  
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As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto (m³). 

Itens 6.1.2 e 6.2.7: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12MPA 

TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, 

COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA 

Será aplicado em camadas de 7cm com juntas de dilatação em madeira a cada 

1,50m nas mesmas áreas mencionadas no projeto de Reforma do Centro Cultural.  

O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de 

Cupiúba ("Goupia glabra"), ou Maçaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como 

Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para o preparo do concreto, lançamento e a execução do piso com 

acabamento desempenado, em concreto preparado no local, com fck de12MPa. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por área de piso em concreto simples executado, 

indicada em projeto (m²). 

Itens 6.1.4: LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO 

Será executado nas faixas de 50cm de largura como sub-base de assentamento 

do piso podotátil. 

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1 e a mão-

de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.  
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As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pelo área de lastro de concreto executado, nas 

dimensões especificadas em projeto (m²). 

Itens 6.1.5 e 5.3.1 : PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

Será executado como:  

a) arremate entre o piso podotátil e o piso existente 

b) piso de acesso ao sanitário 

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária 

para a execução do piso cimentado acabamento liso, não remunerando a camada de 

regularização prévia. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área de cimentado executado (m²). 

Item 6.1.6: PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES 

(25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA 

Será assentado nas áreas previstas conforme projeto.   

O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico podo tátil, para portadores 

de deficiência visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm, em várias cores, 

referência ladrilho hidráulico Tátil Cônico, fabricação da Fábrica de Pisos Paulista, ou 

Podo tátil, fabricação Mosaicos Bernardi, ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, 
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materiais acessórios, e a mão-de-obra necessária para os serviços: preparo e aplicação 

da argamassa mista de assentamento; assentamento de ladrilho hidráulico, conforme 

paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada, conforme exigências das 

normas NBR 9457, NBR 9458 e NBR 9050, e recomendações dos fabricantes. Não 

remunera os serviços de regularização da superfície e rejuntamento do piso. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se 

toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas 

por espaletas ou dobras (m²). 

Item 6.1.7: REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25 X 25 X 2,5 CM) 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM 

Será aplicado nas juntas dos ladrilhos hidráulicos podotáteis.  

O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para 

rejunte de juntas, em várias cores, para áreas internas, externas, pisos ou paredes, e a 

mão-de-obra necessária para os serviços de preparo da argamassa, aplicação da 

argamassa nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia, ou frisador 

plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme exigência da 

norma NBR 9457 e recomendações dos fabricantes. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela de área piso rejuntado, descontando-se toda e 

qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por 

espaletas ou dobras (m²). 
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Item 6.1.8: FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL 

FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 CM 

Será aplicada nas bordas dos degraus, conforme detalhe em projeto, na cor 

amarela contrastante a do acabamento.  

O item remunera o fornecimento de faixa em policarbonato para sinalização tátil 

antiderrapante e fotoluminescente amarelo, para degraus, com 2 ou 3 cm de largura e 20 

cm de comprimento; adesivado com dupla face; referência Andaluz acessibilidade, ou 

equivalente, remunera a mão-de-obra necessária para a colocação da faixa. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade de faixa instalada (un). 

Item 6.2.1: RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO 

SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO 

DO PARALELEPIPEDO 

Serão retirados os paralelepípedos das bordas da rampa existente e reassentados 

na rampa nova.  

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e o ferramental 

apropriado para a execução dos serviços:  

a) desmonte manual de pavimento em paralelepípedo 

b) retirada do lastro de areia; a seleção e separação do material, a limpeza e 

a acomodação manual das peças em lotes, para o reaproveitamento.  



 

                Prefeitura do Município de Jaguariúna   
                           Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000-Fone: (019) 3867 9700-Fax (019) 3867 2856 

 

 

 

Revitalização do Centro Cultural    Página 45 / 52 

A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações 

previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas Normas Técnicas: NBR 15112, 

NBR 15113 e NBR 15114. 

 Medição: Será medido por área real de pavimento em paralelepípedo 

retirado e reassentado (m²) 

Item 6.2.2: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA 

Serão assentados os blocos de concreto a rampa nova.  

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a 

execução de alvenaria, confeccionada em bloco vazado de concreto, para o uso 

revestido, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões 

padronizadas de 19 x 19 x 39 cm, e resistência mínima à compressão de acordo com a 

NBR 6136.  

 Medição: Será medido por área de parede executada (m²) 

Item 6.2.3: CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO 

COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.  

Após retirada total da argamassa com a exposição da alvenaria, a superfície 

deve ser limpa e escovada além de receber aspersão com água para remoção de poeira 

e umedecimento da base, em seguida deverá receber um chapisco de cimento e areia no 

traço 1:3 na espessura de 0,5mm 
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O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária 

para a execução do chapisco. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área revestida com chapisco (m²). 

Item 6.2.4: REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2, CAL E AREIA FINA PENEIRADA, 

ESPESSURA DE 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

Sobre o chapisco, a superfície deve ser limpa e receber aspersão com água para 

remoção de poeira e umedecimento da base. A argamassa deve ser aplicada com colher 

de pedreiro em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície, 

em um movimento rápido e de baixo para cima. O acabamento deve ser feito com o 

material ainda úmido, alisando-se com desempenadeira de madeira em movimentos 

circulares e a seguir aplicar a desempenadeira munida de feltro ou espuma de poliéster. 

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra 

necessária para a execução do reboco desempenado com espuma de poliéster. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área revestida com reboco (m²). 

Item 6.2.6: ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL 

DE EMPRÉSTIMO 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários 

para execução dos serviços de aterro interno, com material existente ou importado, 
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incluindo o apiloamento em camadas, de 20 cm, com maço de 30 kg e a disposição das 

sobras. 

 Medição: Será medido pelo volume de aterro compactado (m³). 
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PINTURAS 

Todas as superfícies que receberão pintura deverão ser lixadas e limpas para 

eliminar materiais soltos e poeira antes de receber nova pintura. 

As paredes internas receberão pintura em Latéx PVA, enquanto que as paredes 

externas, tetos, balaustres e muros serão pintadas com Latex Acrílico nas mesmas cores 

atuais. 

As superfícies em metal serão lixadas e limpas de poeira, ferrugens ou gorduras 

antes de receber acabamento em Esmalte Sintético, nas cores atuais. 

As portas, janelas e demais peças em madeira deverão ser lixadas e em seguida 

serão pintadas com esmalte acetinado sobre madeira. 

Após a pintura deverá ser removido toda e qualquer respingo ou escorrimento de 

tinta sobre os pisos. 

Item 7.1.1: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS 

Será aplicada em duas demãos nas paredes internas do Museu. 

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex PVA 

standard, diluente em água; materiais acessórios e a 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; em 2 ou 3 demãos, conforme 

especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa internas ou externas. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 
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 Medição: 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). 

Itens 6.2.5,  7.1.2  e  7.3.1 : APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

Será aplicada em duas demãos nas paredes externas, paredes laterais da rampa 

de concreto a construir, balaustres e muros. 

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex 

acrílica Standard; diluente (água potável), acabamento fosco acetinado, referência Rende 

Muito da Coral, ou Rende Muito Cobre Mais Basf-Suvinil, ou Paredes Tinta Acrílica 

Standard Basf-Glasurit, ou Novacor Paredes Mais ou Aquacril Tinta Acrílica da Sherwin 

Williams, ou Eucatex Acrílico Rendimento Extra Standard da Eucatex, 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 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 ABNT 

NBR 11702, tipo 4.5.2.  

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: 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). 
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Itens 7.2.1, 7.4.1, 7.5.1 e 7.6.1: PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 

DEMÃOS 

As portas, janelas e demais peças em madeira deverão ser lixadas e em seguida 

serão pintadas com esmalte acetinado sobre madeira. 

O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de 

madeira, o fornecimento de tinta esmalte sintético Standard, acabamento acetinado, 

conforme norma NBR11702, tipo 4.2.1.2, referência tinta esmalte Standard da Sherwin 

Williams, ou Coralit, ou Coral, ou Suvinil, ou equivalente; diluente aguarrás; 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 2 

demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações 

do fabricante. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

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

Item 7.6.2: PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METÁLICA 

As superfícies em metal serão lixadas e limpas de poeira, ferrugens ou gorduras 

antes de receber acabamento em esmalte sintético, nas cores atuais. 

O item remunera o fornecimento de fundo óxido de ferro, diluente; tinta esmalte 

sintético Standard, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, e que atenda à norma 

NBR 11702, referência tinta esmalte da Sherwin Williams, ou Coralit esmalte sintético da 

Coral, ou Suvinil esmalte sintético da Glasurit, ou equivalente; diluente aguarrás, ou 

solvente para sintético; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução 
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dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; 

aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações 

do fabricante. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²). 
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Após a conclusão da obra todos as sobras de materiais como tubos, arames, 

telhas , areia, cimento, argamassa, concreto, madeiras, etc., serão removidos e os 

entulhos e restos de materiais e outros equipamentos deverão ser retirados. 

Item 8.1.1: LIMPEZA FINAL DA OBRA 

Após a conclusão da obra todos as sobras de materiais como tubos, arames, 

telhas, areia, cimento, argamassa, concreto, madeiras, etc., serão removidos e os 

entulhos e restos de materiais e outros equipamentos deverão ser retirados. 

O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a 

limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., 

removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a 

utilização. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa 

(m²). 
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