Prefeitura do Município de Tanabi
Estado de São Paulo
RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17) 3272-9002 - CEP 15170-000

site: www.tanabi.sp.gov.br

e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

TOMADA DE PREÇOS Nº. 14/2020.
ANEXO III – MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Término da reforma do ginásio poliesportivo Luiz Antônio Lopes "Tôta"
Local: Avenida Camilo de Oliveira Cucolicchio
Proprietário: Prefeitura Municipal de Tanabi-SP.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as
diretrizes mínimas e fixar as características técnicas a serem observados na
apresentação das propostas técnicas para a execução das obras e serviços objeto desta
nos já levantados quantitativos e valores.
As firmas proponentes deverão analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para
melhor analise.
Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira
qualidade e mão de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas da
ABNT e Norma de Revisão da NB-143(02:125.01-001.2000), aplicáveis ou outras,
necessárias para cada caso na execução da obra.
As firmas proponentes deverão apresentar propostas e planilha orçamentária,
constando quantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo e
projetos executivos complementares; especificamente o Projeto Estrutural, e no caso de
dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos junto ao corpo técnico da
Secretaria de Obras e Saneamento da Prefeitura Municipal de Tanabi, devendo todas as
dúvidas serem sanadas antes da apresentação das propostas.
A empreiteira contratada deverá fornecer cópia da ART/CREA-SP de execução da
obra do engenheiro responsável envolvido, após assinatura do contrato, com as
especificações dos serviços prestados conforme os termos e valor do contrato.
A Prefeitura Municipal de Tanabi fornecerá à firma empreiteira o projeto básico de
Arquitetura, e detalhes necessários à implantação de qualquer equipamento, assim como
a orientação necessária para o bom desenvolvimento do empreendimento. Qualquer
divergência para a implantação do projeto, com relação a quantificação da planilha
orçamentária, isso tudo ocorrerá por conta e risco da empreiteira contratada.
Todos os equipamentos de proteção individual serão de responsabilidades da
empreiteira, inclusive todas e quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais
acidentes, sinistros ou faltos graves, também a terceiros.
A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou mandar refazer quaisquer serviços
mal executados ou em desacordo com as condições deste memorial e projeto, obrigando
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a empreiteira a iniciar o cumprimento das exigências dentro do prazo determinado.
1.

SERVIÇOS PRELIMINARE

1.1. Caixa de medição de acordo com normas e padrões da CPFL, compatível com
a demanda do local.
O item remunera o fornecimento de caixa de medição interna, com medidas de acordo
com padrões da CPFL, constituída por: corpo, estrutura e portas em chapa de aço nº 16,
com acabamento conforme padrão concessionárias; dobradiças invioláveis, trincos com
dispositivo para selagem e puxadores; pinos soldados invioláveis na porta superior;
viseiras em vidro nas portas; inclusive todos os acessórios conforme padrão
concessionárias; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a instalação da caixa.
1.2. Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de
1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas
em ferro 32x4, 8mm, chumbado no local. AF_04/2019. (De acordo com IT-11/2018
Corpo de Bombeiros do Estado de SP)
- Conferir medidas na obra; - Cortar e perfurar as peças, conforme projeto; - Lixar
perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuração executadas nos perfis e chapas,
eliminando todas as rebarbas; - Fixar o montante vertical no substrato de concreto através
de chumbadores mecânicos, com profundidade mínima de 50 cm, e respeitando a
distância mínima de 5cm da borda do concreto; - Soldar as peças horizontais do gradil e
em seguida todas as verticais, conforme projeto; - Soldar a travessa superior aos
montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, se necessário; - Lixar os pontos de
solda, eliminando os excessos.
1.3. Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado.
AF_04/2019_(De acordo com IT-11/2018 Corpo de Bombeiros do Estado de SP)
- Conferir medidas na obra; - Fazer as marcações nas paredes e fixar os suportes
utilizando os parafusos com bucha de nylon; - Cortar e perfurar o corrimão, conforme
projeto; - Lixar as linhas de corte e perfuração, eliminado as rebarbas; - Soldar o corrimão
sobre os suportes; - Soldar as emendas entre os trechos de corrimão; - Lixar
perfeitamente as soldas, retirando o excesso; - As extremidades dos corrimãos devem ser
finalizadas em curva, sem emenda e avançando 30 cm em relação ao início e ao término
da escada ou da rampa.
1.4. Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco
galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio
14 bwg e malha quadrada 5x5cm
O item remunera a execução de alambrado tubular com altura até 4,00 m, aferida na
projeção vertical, incluindo o extremo superior inclinado, não sendo considerada a altura
do chumbamento em embasamento, ou solo, constituído por:
a) Fornecimento e instalação de montantes verticais em tubos de aço carbono SAE 1008 /
1010,
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galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo de
2" e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente no solo ou sobre embasamento na
profundidade de média 0,50 m e com espaçamento máximo de 3,00 m entre colunas;
b) Fornecimento e instalação de três fios de cabo tirante para fixação da tela, em cabo de
aço doce fio BWG 10, tensionado por esticadores a cada 3,00 m e fixados nos montantes
verticais com arames amarradores fio de aço BWG 14;
c) Fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos
seccionamentos, ou finais de alambrado, por meio de mãos-francesas em tubos de aço
SAE 1008 / 1010 galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com
diâmetro externo de 1 1/2", parafusadas ou soldadas nos montantes verticais;
d) Fornecimento e instalação de tela, tipo "Zinc Fence" da Universal, Incotela ou
equivalente, com malha ciclônica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm),
fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo
com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha,
com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, com acabamento
lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarração;
e) Fornecimento e instalação de arame fabricado em fio de aço doce recozido e zincado
bitola BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para amarração da tela e
do arame farpado aos montantes verticais e travamentos;
f) Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para:
aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
elementos que compõem o alambrado, conforme recomendações do fabricante,
referência Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente; aplicação de
fundo sintético branco antioxidante, para superfície de aço galvanizado, aplicado em uma
demão, e esmalte sintético na cor alumínio, aplicado com duas demãos, em todo o
material utilizado para a execução do alambrado, com exceção feita à tela;
g) Remunera também os serviços de execução de base em concreto para fixação dos
montantes.
1.5. Execução de pavimento em piso intertravado com bloco retangular cor
natural de 20x10, espessura 6cm
Deverá ser feito o nivelamento do terreno e compactação do solo, depois inicia-se a
execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas
seguintes atividades sequencialmente:  Lançamento e espalhamento da areia na área do
pavimento;  Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na
espessura da camada conforme especificação de projeto;  Nivelamento do material da
camada de assentamento com régua metálica; Terminada a camada de assentamento na
sequência dá-se início a camada de revestimento que é formada pelas seguintes
atividades:  Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de
serviço;  Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 
Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;  Rejuntamento,
utilizando pó de pedra;  Compactação final que proporciona o acomodamento das peças
na camada de assentamento.
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1.6. Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo
revestimento (trocar bilheteria)
Deverá ser feita a demolição de alvenaria.
1.7. Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios
O item remunera a mão-de-obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios,
bidês, tanques e outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também a
limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável.
1.8. Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou
alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a
caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo
Município.
2.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS (SOB O PALCO)

2.1. Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação
do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Serviço de instalação de folha de portas nas
características descritas na composição, com mão de obra e demais materiais inclusos; Aduela / marco / batente de madeira, com mão de obra e demais materiais inclusos
(fornecimento e instalação), padrão médio; - Alizar / guarnição de madeira maciça, com
mão de obra e demais materiais inclusos, padrão médio; - Fechadura de embutir,
completa, nas características descritas na composição, com mão de obra e demais
materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padrão de acabamento do tipo
médio.
- Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; Pregar a travessa nos dois montantes; - Pregar os sarrafos utilizados como travas nos
dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os
lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura; - Conferir se o vão deixado pela
obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no
topo como nas laterais do vão; - Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus
montantes (pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal,
dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base
de cada montante; - Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do
marco, formando uma camada de proteção; - Colocar calços de madeira para apoio e
posicionamento do marco no interior do vão; - Conferir sentido de abertura da porta, cota
da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face da parede; - Preencher com
argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve
ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco
e o contorno do vão; - No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de
madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”; - Medir a travessa superior do
marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga; - Com auxílio de
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gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que
guarnecerá o topo do marco / batente; - Verificar a altura dos alizares que serão fixados
nos montantes dos batentes e serrar o excedente; - Apontar dois pregos na parte central
da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente;
não promover a fixação definitiva; - Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos
montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte
a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada; - Promover o corte a 45° das
extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com
pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior; Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem
ser ajustados.
2.2. Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador
branco
O item remunera o fornecimento de material e mão-de-obra especializada para pintura
esmalte sobre o fundo nivelador branco, nas portas de madeira dos sanitários e das
entradas dos vestiários
2.3. Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019
O item remunera o fornecimento e instalação de tarjeta tipo livre e ocupado de alta
qualidade para as portas individuais dos sanitários dos vestiários.
2.4. Serralheiro com encargos complementares (reparo das janelas maxim ar,
escada e instalações)
O item remunera mão de obra especializada de serralheria, inclusive materiais de insumo,
para o serviço de reparo nas janelas dos vestiários. Todas as janelas devem ficar em
perfeito estado de funcionamento.
2.5. Vidro liso comum transparente, espessura 4mm.
O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro.
2.6. Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante)
pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por
demão). af_01/2020
- Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; - Preparação da
tinta com diluição conforme orientação do fabricante; - Aplicação de uma demão de tinta
na superfície metálica com o equipamento de pulverização.
2.7. Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem
reaproveitamento
• Checar se os EPC necessários estão instalados. • Usar os EPI exigidos para a atividade.
• Remover o revestimento cerâmico com auxílio de marreta e talhadeira.
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2.8. Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo
manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com
área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado.
2.9. Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de
dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura
inteira das paredes
 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3
mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo
de argamassa utilizada.  Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de
argamassa formando sulcos.  Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente
ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida
empregando-se espaçadores previamente gabaritados.  Após no mínimo 72 horas da
aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem.  Limpar a
área com pano umedecido.
2.10. Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014
Deverá ser fornecido e instalado tubo de PVC para água fria, da válvula de descarga até o
vaso sanitário, de acordo com normas vigentes. O sistema de descarga deverá estar em
perfeito estado de funcionamento. Eventuais vazamentos deverão ser reparados.
2.11. Válvula de descarga base 1 1/2" acabamento metálico cromado fornecimento e instalação
O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro
próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/2.
Remunera também materiais acessórios de vedação. Eventuais vazamentos deverão ser
reparados.
2.12. Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço
inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm
O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1
1/2", comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido,
de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço 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.
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2.13. Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade
reduzida
O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório de louça para canto, sem
coluna para pessoa com mobilidade reduzida; referência comercial L 76 coleção Master
da Deca ou equivalente; sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com
canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha
para fixação do lavatório; torneira; materiais acessórios necessários para sua instalação e
ligação à rede de esgoto.
2.14. Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça
branca sem assento - fornecimento e instalação. af_10/2016
O item remunera o fornecimento e instalação de vaso sanitário acessível de acordo com
as normas da ABNT NBR 9050. Eventuais vazamentos deverão ser reparados.
2.15. Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e
instalação.
O item remunera o fornecimento e instalação completa de vaso sanitário convencional
branco. Além de todos equipamentos e mão de obra necessários para instalações.
Eventuais vazamentos deverão ser reparados.
2.16. Mictório coletivo em aço inoxidável
O item remunera o fornecimento de mictório coletivo em aço inoxidável; materiais de
fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. Eventuais
vazamentos deverão ser reparados.
2.17. Torneira cromada de mesa 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão médio fornecimento e instalação
O item remunera o fornecimento de torneira de mesa cromada para lavatório; materiais de
fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. Eventuais
vazamentos deverão ser reparados.
2.18. Sifão tipo garrafa/copo PVC 1.1/4" x 1.1/2" fornecimento e instalação
O item remunera o fornecimento de sifão tipo garrafa em pvc; materiais de fixação;
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. Eventuais
vazamentos deverão ser reparados.
2.19. Engate flexível em plástico branco 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação
O item remunera o fornecimento de engate flexível; materiais de fixação; materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. Eventuais vazamentos
deverão ser reparados.
2.20. Válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório, com ou sem
ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020
O item remunera o fornecimento de válvula em metal cromado para lavatório; materiais de
fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. Eventuais
vazamentos deverão ser reparados.
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2.21. Limpeza de superfície com jato de alta pressão
Deverá ser feita a limpeza dos vestiários com jato de água de alta pressão, e com
produtos químicos indicados, se for o caso, para limpeza completa do local.
3.

REFORMA SANITÁRIO MASCULINO E CAMAROTE (LADO ESQUERDO)

3.1. Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto
Deverá ser feita toda demolição do revestimento em massa do lado externo, das lajes, e
paredes internas do camarote do prédio que apresenta infiltração.
3.2. Chapisco
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a
execução do chapisco de toda área das paredes e lajes necessárias.
3.3. Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo
mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes,
espessura de 20mm, com execução de taliscas.
O item remunera o fornecimento de todo material e a mão-de-obra necessária para a
execução de massa única nas paredes e lajes necessárias.
3.4. Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100cm,
incluso transporte vertical
O item remunera o fornecimento de todo material e mão de obra especializada para
execução dos serviços de calha, rufo e pingadeira da edificação que apresenta
infiltrações.
3.5. Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso
transporte vertical. af_07/2019
O item remunera o fornecimento de todo material e mão de obra especializada para
execução dos serviços de calha, rufo e pingadeira da edificação que apresenta
infiltrações.
3.6. Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação
do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Serviço de instalação de folha de portas nas
características descritas na composição, com mão de obra e demais materiais inclusos; Aduela / marco / batente de madeira, com mão de obra e demais materiais inclusos
(fornecimento e instalação), padrão médio; - Alizar / guarnição de madeira maciça, com
mão de obra e demais materiais inclusos, padrão médio; - Fechadura de embutir,
completa, nas características descritas na composição, com mão de obra e demais
materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padrão de acabamento do tipo
médio.
- Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; Pregar a travessa nos dois montantes; - Pregar os sarrafos utilizados como travas nos
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dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os
lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura; - Conferir se o vão deixado pela
obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no
topo como nas laterais do vão; - Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus
montantes (pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal,
dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base
de cada montante; - Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do
marco, formando uma camada de proteção; - Colocar calços de madeira para apoio e
posicionamento do marco no interior do vão; - Conferir sentido de abertura da porta, cota
da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face da parede; - Preencher com
argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve
ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco
e o contorno do vão; - No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de
madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”; - Medir a travessa superior do
marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga; - Com auxílio de
gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que
guarnecerá o topo do marco / batente; - Verificar a altura dos alizares que serão fixados
nos montantes dos batentes e serrar o excedente; - Apontar dois pregos na parte central
da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente;
não promover a fixação definitiva; - Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos
montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte
a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada; - Promover o corte a 45° das
extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com
pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior; Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem
ser ajustados.
3.7. Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador
branco
O item remunera o fornecimento de material e mão-de-obra especializada para pintura
esmalte sobre o fundo nivelador branco, nas portas de madeira dos sanitários e das
entradas dos banheiros.
3.8. Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019
O item remunera o fornecimento e instalação de tarjeta tipo livre e ocupado de alta
qualidade para as portas individuais dos sanitários dos banheiros.
3.9. Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem
reaproveitamento
• Checar se os EPC necessários estão instalados. • Usar os EPI exigidos para a atividade.
• Remover o revestimento cerâmico com auxílio de marreta e talhadeira.
3.10. Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo
manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com
área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014
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O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado.
3.11. Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de
dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura
inteira das paredes
 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3
mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo
de argamassa utilizada.  Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de
argamassa formando sulcos.  Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente
ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida
empregando-se espaçadores previamente gabaritados.  Após no mínimo 72 horas da
aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem.  Limpar a
área com pano umedecido.
3.12. Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014
Deverá ser fornecido e instalado tubo de PVC para água fria, da válvula de descarga até o
vaso sanitário, de acordo com normas vigentes. O sistema de descarga deverá estar em
perfeito estado de funcionamento. Eventuais vazamentos deverão ser reparados.
3.13. Válvula de descarga base 1 1/2" acabamento metálico cromado fornecimento e instalação
O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro
próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/2.
Remunera também materiais acessórios de vedação. Eventuais vazamentos deverão ser
reparados.
3.14. Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço
inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm
O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1
1/2", comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido,
de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço 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.
3.15. Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça
branca sem assento - fornecimento e instalação. af_10/2016
O item remunera o fornecimento e instalação de vaso sanitário acessível de acordo com
as normas da ABNT NBR 9050. Eventuais vazamentos deverão ser reparados.
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3.16. Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e
instalação.
O item remunera o fornecimento e instalação completa de vaso sanitário convencional
branco. Além de todos equipamentos e mão de obra necessários para instalações.
Eventuais vazamentos deverão ser reparados.
3.17. Torneira cromada de mesa 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão médio fornecimento e instalação
O item remunera o fornecimento de torneira de mesa cromada para lavatório; materiais de
fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. Eventuais
vazamentos deverão ser reparados.
3.18. Sifão tipo garrafa/copo PVC 1.1/4" x 1.1/2" fornecimento e instalação
O item remunera o fornecimento de sifão tipo garrafa em pvc; materiais de fixação;
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. Eventuais
vazamentos deverão ser reparados.
3.19. Engate flexível em plástico branco 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação
O item remunera o fornecimento de engate flexível; materiais de fixação; materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. Eventuais vazamentos
deverão ser reparados.
3.20. Válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório, com ou sem
ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020
O item remunera o fornecimento de válvula em metal cromado para lavatório; materiais de
fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. Eventuais
vazamentos deverão ser reparados.
3.21. Limpeza de superfície com jato de alta pressão
Deverá ser feita a limpeza dos vestiários com jato de água de alta pressão, e com
produtos químicos indicados, se for o caso, para limpeza completa do local.
4.

REFORMA SANITÁRIOS E CAMAROTE (LADO DIREITO)

4.1. Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação
do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Serviço de instalação de folha de portas nas
características descritas na composição, com mão de obra e demais materiais inclusos; Aduela / marco / batente de madeira, com mão de obra e demais materiais inclusos
(fornecimento e instalação), padrão médio; - Alizar / guarnição de madeira maciça, com
mão de obra e demais materiais inclusos, padrão médio; - Fechadura de embutir,
completa, nas características descritas na composição, com mão de obra e demais
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materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padrão de acabamento do tipo
médio.
- Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; Pregar a travessa nos dois montantes; - Pregar os sarrafos utilizados como travas nos
dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os
lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura; - Conferir se o vão deixado pela
obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no
topo como nas laterais do vão; - Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus
montantes (pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal,
dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base
de cada montante; - Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do
marco, formando uma camada de proteção; - Colocar calços de madeira para apoio e
posicionamento do marco no interior do vão; - Conferir sentido de abertura da porta, cota
da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face da parede; - Preencher com
argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve
ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco
e o contorno do vão; - No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de
madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”; - Medir a travessa superior do
marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga; - Com auxílio de
gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que
guarnecerá o topo do marco / batente; - Verificar a altura dos alizares que serão fixados
nos montantes dos batentes e serrar o excedente; - Apontar dois pregos na parte central
da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente;
não promover a fixação definitiva; - Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos
montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte
a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada; - Promover o corte a 45° das
extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com
pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior; Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem
ser ajustados.
4.2. Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador
branco
O item remunera o fornecimento de material e mão-de-obra especializada para pintura
esmalte sobre o fundo nivelador branco, nas portas de madeira dos sanitários e das
entradas dos banheiros.
4.3. Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019
O item remunera o fornecimento e instalação de tarjeta tipo livre e ocupado de alta
qualidade para as portas individuais dos sanitários dos banheiros.
4.4. Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem
reaproveitamento
• Checar se os EPC necessários estão instalados. • Usar os EPI exigidos para a atividade.
• Remover o revestimento cerâmico com auxílio de marreta e talhadeira.
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4.5. Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo
manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com
área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado.
4.6. Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de
dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura
inteira das paredes
 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3
mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo
de argamassa utilizada.  Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de
argamassa formando sulcos.  Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente
ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida
empregando-se espaçadores previamente gabaritados.  Após no mínimo 72 horas da
aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem.  Limpar a
área com pano umedecido.
4.7. Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014
Deverá ser fornecido e instalado tubo de PVC para água fria, da válvula de descarga até o
vaso sanitário, de acordo com normas vigentes. O sistema de descarga deverá estar em
perfeito estado de funcionamento. Eventuais vazamentos deverão ser reparados.
4.8. Válvula de descarga base 1 1/2" acabamento metálico cromado fornecimento e instalação
O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro
próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/2.
Remunera também materiais acessórios de vedação. Eventuais vazamentos deverão ser
reparados.
4.9. Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço
inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm
O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1
1/2", comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido,
de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço 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.
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4.10. Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça
branca sem assento - fornecimento e instalação. af_10/2016
O item remunera o fornecimento e instalação de vaso sanitário acessível de acordo com
as normas da ABNT NBR 9050. Eventuais vazamentos deverão ser reparados.
4.11. Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e
instalação.
O item remunera o fornecimento e instalação completa de vaso sanitário convencional
branco. Além de todos equipamentos e mão de obra necessários para instalações.
Eventuais vazamentos deverão ser reparados.
4.12. Torneira cromada de mesa 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão médio fornecimento e instalação
O item remunera o fornecimento de torneira de mesa cromada para lavatório; materiais de
fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. Eventuais
vazamentos deverão ser reparados.
4.13. Sifão tipo garrafa/copo PVC 1.1/4" x 1.1/2" fornecimento e instalação
O item remunera o fornecimento de sifão tipo garrafa em pvc; materiais de fixação;
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. Eventuais
vazamentos deverão ser reparados.
4.14. Engate flexível em plástico branco 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação
O item remunera o fornecimento de engate flexível; materiais de fixação; materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. Eventuais vazamentos
deverão ser reparados.
4.15. Válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório, com ou sem
ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020
O item remunera o fornecimento de válvula em metal cromado para lavatório; materiais de
fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. Eventuais
vazamentos deverão ser reparados.
4.16. Limpeza de superfície com jato de alta pressão
Deverá ser feita a limpeza dos vestiários com jato de água de alta pressão, e com
produtos químicos indicados, se for o caso, para limpeza completa do local.
5.

CAMAROTE INTERNO

5.1. Limpeza de superfície com jato de alta pressão
Deverá ser feita a limpeza dos vestiários com jato de água de alta pressão, e com
produtos químicos indicados, se for o caso, para limpeza completa do local.
5.2. Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador
branco
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O item remunera o fornecimento de material e mão-de-obra especializada para pintura
esmalte sobre o fundo nivelador branco, nas portas de madeira dos camarotes.
5.3. Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação
do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Serviço de instalação de folha de portas nas
características descritas na composição, com mão de obra e demais materiais inclusos; Aduela / marco / batente de madeira, com mão de obra e demais materiais inclusos
(fornecimento e instalação), padrão médio; - Alizar / guarnição de madeira maciça, com
mão de obra e demais materiais inclusos, padrão médio; - Fechadura de embutir,
completa, nas características descritas na composição, com mão de obra e demais
materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padrão de acabamento do tipo
médio.
- Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; Pregar a travessa nos dois montantes; - Pregar os sarrafos utilizados como travas nos
dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os
lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura; - Conferir se o vão deixado pela
obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no
topo como nas laterais do vão; - Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus
montantes (pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal,
dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base
de cada montante; - Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do
marco, formando uma camada de proteção; - Colocar calços de madeira para apoio e
posicionamento do marco no interior do vão; - Conferir sentido de abertura da porta, cota
da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face da parede; - Preencher com
argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve
ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco
e o contorno do vão; - No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de
madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”; - Medir a travessa superior do
marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga; - Com auxílio de
gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que
guarnecerá o topo do marco / batente; - Verificar a altura dos alizares que serão fixados
nos montantes dos batentes e serrar o excedente; - Apontar dois pregos na parte central
da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente;
não promover a fixação definitiva; - Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos
montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte
a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada; - Promover o corte a 45° das
extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com
pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior; Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem
ser ajustados.
6.

BAR E BILHETERIA

6.1.

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto
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Deverá ser feita toda demolição do revestimento em massa das lajes dos bares e
bilheterias.
6.2. Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo
revestimento (trocar bilheteria)
Deverá ser feita a demolição de alvenaria para abertura de vão, nas dimensões da
esquadria da bilheteria.
6.3. Retirada de esquadria metálica em geral
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de
esquadrias metálicas das bilheterias. Cuidados deverão ser tomados, pois as mesmas
serão reutilizadas. Toda danificação das peças durante o manuseio e retirada será
reparado pela contratada.
6.4. Chapisco
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a
execução do chapisco de toda área das lajes necessárias.
6.5. Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo
mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes,
espessura de 20mm, com execução de taliscas.
O item remunera o fornecimento de todo material e a mão-de-obra necessária para a
execução de massa única nas paredes e lajes necessárias.
6.6. Limpeza de superfície com jato de alta pressão
Deverá ser feita a limpeza dos vestiários com jato de água de alta pressão, e com
produtos químicos indicados, se for o caso, para limpeza completa do local.
6.7. Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador
branco
O item remunera o fornecimento de material e mão-de-obra especializada para pintura
esmalte sobre o fundo nivelador branco, nas portas de madeira dos camarotes.
6.8. Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão
médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019
O item remunera o fornecimento e instalação completa de fechadura de embutir reforçada
para as portas de ferro dos bares e bilheterias.
6.9. Porta de ferro reforçada de abrir com chapa com guarnições
- Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com
previsão de folga de 3cm tanto no topo como nas laterais do vão; - Com o auxílio de um
alicate, dobrar as grapas o suficiente para se executar o chumbamento com a argamassa;
- Colocar calços de madeira para apoio da porta, deixando 2cm do piso acabado;
intercalar papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja
danificada; - Posicionar a porta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, cota da
soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; - Proceder ao
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chumbamento das grapas com aplicação da argamassa traço 1:0,5:4,5; a argamassa
deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o
marco e o contorno do vão, envolvendo cada grapa cerca de 15cm para cada lado; - Após
endurecimento e secagem da argamassa, no mínimo 24 horas após o chumbamento das
grapas, retirar os calços de madeira e o papelão e preencher todo o restante do vão entre
o batente/marco e a parede; evitar argamassa muito úmida, que redundaria em acentuada
retração e pontos de destacamento.
6.10. Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100cm,
incluso transporte vertical
O item remunera o fornecimento de todo material e mão de obra especializada para
execução dos serviços de calha, rufo e pingadeira na execução de cobertura das
edificações dos bares e bilheterias.
6.11. Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso
transporte vertical. af_07/2019
O item remunera o fornecimento de todo material e mão de obra especializada para
execução dos serviços de calha, rufo e pingadeira na execução de cobertura das
edificações dos bares e bilheterias.
6.12. Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00
O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência "Goupia glabra"
(conhecida como Cupiúba), ou "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará), ou "Manilkara spp" (conhecida
também como Maçaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a
resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190, livre de
esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais
de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que
comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo
chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com
acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mãode-obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em tesouras
com vãos de 7,01 até 10,00 m, para cobertura de telhas onduladas em cimento reforçado
com fio sintético, plástico, ou alumínio, constituída por: armação principal em treliças
paralelas (tesouras) e trama com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto
aprovado pela Contratante e/ou Fiscalização e determinações na NBR 7190.
6.13. Telhamento de fibrocimento 6,0mm
O item remunera o fornecimento e instalação completa de telhas de fibrocimento, de
acordo com normas vigentes.
6.14. Tubo de PVC série R., água pluvial, 100mm
O item remunera o fornecimento e instalação completa de tubos de queda de água pluvial
das calhas até o local apropriado.
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6.15. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical (espessura
9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014
O item remunera o fornecimento de mão de obra e material para fechamento do vão de
onde foi retirada a esquadria da bilheteria.
6.16. Chapisco
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a
execução do chapisco de toda área da alvenaria do item anterior, de ambos os lados.
6.17. Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo
mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes,
espessura de 20mm, com execução de taliscas.
O item remunera o fornecimento de todo material e a mão-de-obra necessária para a
execução de massa única da alvenaria do item anterior, de ambos os lados.
6.18. Recolocação de esquadrias metálicas
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária, inclusive materiais
acessórios, para a colocação da esquadria metálica; inclusive arremates de acabamento.
6.19. Pintura pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético
brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra
(por demão). af_01/2020
- Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; - Preparação da
tinta com diluição conforme orientação do fabricante; - Aplicação de uma demão de tinta
na superfície metálica com o equipamento de pulverização. – pintura de todas as
esquadrias metálicas dos bares e bilheterias.
7.
CONSTRUÇÃO BANHEIRO ACESSÍVEL
7.1. Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa
Será utilizado concreto estrutural com resistência característica à compressão (fck) de
25MPa, resistência esta que deverá ser atingida aos 28 dias, conforme a ABNT. A
verificação da trabalhabilidade será efetuada através de ensaios de consistência
(slumptest). Quanto às verificações de características dos constituintes e da resistência
mecânica, serão obedecidas as NBR 5732/80 e NBR 5738/80. A granulometria do
agregado deve ser compatível com as dimensões da peça e aparência desejada a fim de
evitar falhas ou nichos no concreto. Deverá ser efetuado lançamento e aplicação de
concreto em estrutura, com cuidado no transporte e adensamento do mesmo. Após o
lançamento, o concreto será adensado preferencialmente com vibrador. Use somente
pedra (brita) e areia limpas (sem argila ou barro), sem materiais orgânicos (raízes, folhas,
gravetos, etc.) e sem grãos que esfarelam quando apertados entre os dedos. A água
(doce) também deve ser limpa, clara e sem impurezas (boa para beber). Qualquer
material (água ou areia) contendo SAL é prejudicial ao concreto.
7.2.

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
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O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.
7.3. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
As barras e fios de aço destinados à armadura para concreto armado obedecerão às
disposições da NBR 7480, e a armadura em si, obedecerá ao disposto na NBR 6118. As
armaduras devem ser dobradas e montadas rigorosamente conforme as indicações do
projeto específico. Devem ser colocadas no interior das formas de modo a se manterem
firmes durante o lançamento do concreto, conservando inalteradas as distâncias das
barras entre si e as faces internas das formas.
7.4. Forma de madeira para estrutura
Quantidade: 4,41m³ x 12m³/m² = 52,92m²/2 reaproveitamento = 26,46m²
Descrição: O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para
a execução e instalação de formas para estrutura, em tábua de "Erisma uncinatum"
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará)
de 1" x 12" e pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará) de 3" x 3"; incluindo cimbramento
até 3,00 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e
descimbramento.
7.5. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical (espessura
9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014
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, meio tijolo; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.
7.6. Chapisco
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a
execução do chapisco de toda área das paredes e lajes necessárias.
7.7. Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo
manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com
área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado.
7.8. Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de
dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura
inteira das paredes
 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3
mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo
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de argamassa utilizada.  Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de
argamassa formando sulcos.  Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente
ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida
empregando-se espaçadores previamente gabaritados.  Após no mínimo 72 horas da
aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem.  Limpar a
área com pano umedecido.
7.9. Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de
PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 32 mm, 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) 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;
b) 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 para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648
e NBR-5626.
7.10. Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014
O item remunera o fornecimento de materiais e 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) 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;
b) 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 para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648
e NBR-5626.
7.11. Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável,
instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014
O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido,
diâmetro nominal de 1/2´´, com acabamento, inclusive materiais acessórios e de vedação.
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7.12. Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de
PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50
mm, inclusive conexões.
Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro
do tubo; remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e
eventuais perdas de corte;
b) 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 para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR5688, NBR-8160.
7.13. Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de
PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50
mm, inclusive conexões.
Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro
do tubo; remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e
eventuais perdas de corte;
b) 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 para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR5688, NBR-8160.
7.14. Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos
maciços, dimensões internas: 0,40m x 0,40m para rede de esgoto
O item renumera fornecimento de material e mão de obra para execução de caixa
hidráulica para rede de esgoto nos locais indicados no projeto, de acordo com normas
vigentes.
7.15. Válvula de descarga base 1 1/2" acabamento metálico cromado fornecimento e instalação
O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro
próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/2.
Remunera também materiais acessórios de vedação. Eventuais vazamentos deverão ser
reparados.
7.16. Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça
branca sem assento - fornecimento e instalação. af_10/2016
O item remunera o fornecimento e instalação de vaso sanitário acessível de acordo com
as normas da ABNT NBR 9050. Eventuais vazamentos deverão ser reparados.
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7.17. Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade
reduzida
O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório de louça para canto, sem
coluna para pessoa com mobilidade reduzida; referência comercial L 76 coleção Master
da Deca ou equivalente; sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com
canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha
para fixação do lavatório; torneira; materiais acessórios necessários para sua instalação e
ligação à rede de esgoto.
7.18. Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço
inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm
O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1
1/2", comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido,
de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço 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.
7.19. Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação
do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Serviço de instalação de folha de portas nas
características descritas na composição, com mão de obra e demais materiais inclusos; Aduela / marco / batente de madeira, com mão de obra e demais materiais inclusos
(fornecimento e instalação), padrão médio; - Alizar / guarnição de madeira maciça, com
mão de obra e demais materiais inclusos, padrão médio; - Fechadura de embutir,
completa, nas características descritas na composição, com mão de obra e demais
materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padrão de acabamento do tipo
médio.
- Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; Pregar a travessa nos dois montantes; - Pregar os sarrafos utilizados como travas nos
dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os
lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura; - Conferir se o vão deixado pela
obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no
topo como nas laterais do vão; - Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus
montantes (pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal,
dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base
de cada montante; - Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do
marco, formando uma camada de proteção; - Colocar calços de madeira para apoio e
posicionamento do marco no interior do vão; - Conferir sentido de abertura da porta, cota
da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face da parede; - Preencher com
argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve
ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco
e o contorno do vão; - No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de
madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”; - Medir a travessa superior do
marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga; - Com auxílio de
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gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que
guarnecerá o topo do marco / batente; - Verificar a altura dos alizares que serão fixados
nos montantes dos batentes e serrar o excedente; - Apontar dois pregos na parte central
da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente;
não promover a fixação definitiva; - Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos
montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte
a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada; - Promover o corte a 45° das
extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com
pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior; Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem
ser ajustados.
7.20. Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros e grade, batente e ferragens.
exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019
O item remunera o fornecimento do janela maxim-ar completo com grade, sob medida,
em perfis de alumínio branco; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para
a instalação completa do caixilho.

8.

ADEQUAÇÃO DO PISO TRINCADO

8.1. Demolição manual de concreto simples
Deverá ser feita a demolição da área do piso em concreto que apresenta trincados.
8.2. Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional, não armado
Deverá ser executado piso em concreto com 8 cm de espessura, com resistência mínima
de 20mpa. O sistema de concretagem adotado para a execução do piso externo é o de
quadros intercalados tipo tabuleiro de xadrez, com placas de 2,00 x 2,00m e juntas de
dilatação 10mm. A forma se constituirá de réguas (sarrafos) de pinho na dimensão 2,5 x 8
cm, dispostos em quadrados de no máximo 2,00m de lado, os quais serão substituídos
por réguas de isopor, quando da concretagem no sistema de tabuleiro de xadrez, sendo o
isopor derretido com querosene para aplicação do enchimento da junta. Os níveis
deverão atender à acessibilidade, devendo ser executadas as rampas de acordo com a
necessidade do local.
9.

PINTURA
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9.1. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em paredes, duas
demãos. Af_06/2014
Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinada. A eliminação da poeira deverá ser completa,
tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até
que as tintas sequem inteiramente. Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter
bom acabamento. Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente
limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de
aplicar a demão seguinte. Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será
cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o
pó, antes de aplicar a demão seguinte. Deverão ser adotadas precauções especiais no
sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura
(revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), ou em outras superfícies com
outro tipo de pintura ou concreto aparente. Nas esquadrias em geral deverão ser
protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies
adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura. Na
aplicação de cada tipo de pintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas
e empapeladas, para evitar respingos. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada
quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo
de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para
cada tipo de tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo
observar um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com
recomendações do fabricante. Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação.
Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as
mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de
fábrica, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica. Toda a
superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura,
tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante). Serão aplicados em todas as paredes e
lajes da edificação.
9.2. Pedreiro com encargos complementares (retira/instalação cadeirinhas)
O item contempla mão de obra para retirar as cadeirinhas fixadas para pintura das
arquibancadas, e posterior fixação das mesmas.
9.3. Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos
Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinada. A eliminação da poeira deverá ser completa,
tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até
que as tintas sequem inteiramente. Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter
bom acabamento. Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente
limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de
aplicar a demão seguinte. Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será
cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o
pó, antes de aplicar a demão seguinte. Deverão ser adotadas precauções especiais no
sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura
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(revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), ou em outras superfícies com
outro tipo de pintura ou concreto aparente. Nas esquadrias em geral deverão ser
protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies
adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura. Na
aplicação de cada tipo de pintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas
e empapeladas, para evitar respingos. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada
quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo
de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para
cada tipo de tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo
observar um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com
recomendações do fabricante. Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação.
Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as
mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de
fábrica, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica. Toda a
superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura,
tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante). Deverão receber pintura toda
arquibancada e piso em geral.
9.4. Pintura pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético
brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra
(por demão). af_01/2020
Todos cuidados deverão ser tomados conforme o item anterior. Deverão ser pintadas
todas as esquadrias de ferro, inclusive os corrimãos e guarda-corpo.
9.5. Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de
largura
O item remunera mão de obra e material necessário para execução de faixas de
demarcação da quadra poliesportiva, conforme normas e regulamentos esportivos.
9.6. Aplicação de tinta à base de epóxi sobre piso
O item remunera fornecimento de material e mão de obra especializada em pintura de
piso de quadra poliesportiva com tinta epóxi para áreas abertas, inclusive preparo e
limpeza do piso antes da execução dos serviços. A pintura deverá ter acabamento liso
perfeito, sem apresentar defeitos, respingos, etc.
9.7. Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos (entorno da quadra)
Todos cuidados deverão ser tomados conforme o item anterior. Deverão ser pintados todo
o piso da quadra, conforme normas esportivas, além de todo piso ao redor da quadra.
10.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Descrição: Deverá ser executada a instalação elétrica de acordo com as normas vigentes.
É de responsabilidade da contratada o fornecimento e instalação de todos os materiais.
11.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.1. Assento em polipropileno com encosto fixo
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Deverão ser fornecidos e instalados assentos, da mesma cor e modelo do existente.
11.2. Assento em polipropileno com encosto fixo para pessoas obesas
Deverão ser fornecidos e instalados assentos, da mesma cor e modelo do existente, com
dimensões para pessoas obesas.
11.3. Limpeza final da obra
Deverão ser fornecidos e instalados extintores de incêndio nos locais indicados pelos
bombeiros. Usar para a limpeza, de modo geral, água e sabão neutro; o uso do
detergente, solventes e removedores químicos devem ser restritos e feitos de modo a não
causar danos a superfícies ou peças. Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos,
graxas e sujeiras em geral devem ser raspados e limpos. Os pisos cimentados e
cerâmicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc. devem ser lavados totalmente,
observando que cerâmicas com PEI 1,2 e 3 são sensíveis aos ácidos e cerâmicas PEI 4 e
5 aceitam uma solução de 1 parte de ácido muriático para 20 partes de água; pastilhas
de vidro, azulejos, vidros aparelhos sanitários não devem ser limpos com saponáceos,
escovas e buchas que podem riscar a superfície; nos pisos vinílicos, utilizar somente pano
úmido e sabão neutro, sendo vedado o uso de produto á base de derivados de petróleo
(querosene, gasolina, solvente e outros). Não utilizar ácido para a limpeza dos pisos de
mosaico português para não o descolorir. Superfície de madeira envernizadas não devem
ser limpas com produtos à base de solventes. Pisos de assoalho e tacos de madeira
devem durante os 30 primeiros dias após a aplicação do verniz utilizar apenas pano seco
ou vassoura para a limpeza, sem utilização de pano úmido. Após 30 dias, a limpeza
poderá ser feita com vassoura ou pano úmido, e no caso de sujeira de difícil remoção ou
gorduras, utilizar água com detergente. As ferragens cromadas em geral, devem ser
limpas com removedor adequado e nunca com abrasivos, palhas de aço e saponáceos, e
após a limpeza devem ser polidas com flanela seca. O entulho, restos de materiais,
andaimes e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos da obra.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A empreiteira contratada assumirá integralmente a responsabilidade pela boa execução,
resistência, durabilidade e eficiência dos serviços, de acordo com este memorial descritivo
e demais documentos técnicos que forem fornecidos, como memória de cálculo e planilha
orçamentária, bem como da responsabilidade dos termos de garantia contra defeitos de
fabricação, instalação de serviços e equipamentos instalados, desde que os mesmos não
tenham sido usados de forma abusiva ou imprópria, contrariando as recomendações dos
fabricantes. A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações, a
cargo da empreiteira, serão condições prévias e indispensáveis no recebimento dos
serviços. Após a execução de todos os serviços acima descritos, deverá a obra receber a
vistoria final para a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, válido por 3 (três)
meses, período este em que deverá ser prontamente atendido por parte da executora da
obra qualquer solicitação de reparos e danos por defeitos construtivos. Depois de
decorrido este período, será lavrado um Termo de Recebimento Definitivo, qual se
considerará plenamente entregue a obra a esta municipalidade para efeito de
cumprimento do contrato, sem que isto implique em qualquer diminuição da
responsabilidade por parte da construtora e das obrigações perante a obra definidas no
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código civil. Todos os equipamentos e afins instalados no prédio, com os Certificados de
Garantia desses equipamentos, deverão ser entregues na Secretaria de Obras e Serviços
públicos. OBS: Os serviços descritos ou solicitados no presente Memorial Descritivo, no
que se refere à forma técnica de execução, quantificação, etc., mesmo que não descritos
em todas as etapas que fazem parte da execução dos mesmos, ou caso ocorra
divergências entre os cálculos ou quantificações, correrão por conta e risco da contratada.

Tanabi, 23 de julho de 2020.

NORAIR CASSIANO DA SILVEIRA
Prefeito do município de Tanabi

FELIPE C. PELEGRINO
Engº Civil
CREA: 5070179581

CECÍLIA AVANÇO NISSIDA
Engenheira Civil
CREA 5063407242
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