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CONDIÇOES GERAIS 
 
 
 Todos os materiais aplicados na obra de reforma e recuperação do Poste de 
Perícias Integradas, serão de primeira qualidade e no caso de não estarem 
especificados, os mesmos deverão ser apresentados previamente à Fiscalização, que 
os aprovará ou não a qualidade e adequação, registrando o fato no Diário de Obras. 
 
 Toda e qualquer dúvida que venha a persistir relativa às especificações de 
serviços e/ou projetos deverá ser objeto de consulta prévia para os devidos 
esclarecimentos pela equipe técnica da gerência de Engenharia da FUNEPU. 
 
 Na hipótese de se configurar o uso de materiais não especificados e não 
aprovados pela Fiscalização, a contratada deverá providenciar a imediata remoção dos 
mesmos às suas expensas. 
 
 Para comprovação do atendimento às especificações, no que tange aos 
materiais empregados, a contratada deverá apresentar os resultados dos ensaios 
preconizados por Normas e Especificações da ABNT e/ou as notas fiscais de compra. 
 
 Em caso de dúvida, para a aprovação ou recebimento de materiais, a 
fiscalização poderá exigir às expensas da contratada, que sejam feitos testes 
complementares no concreto, solo, ferragem, agregados, revestimentos, materiais, etc. 
 
 Toda e qualquer alteração que se faça necessária ou que seja pleiteada pela 
empreiteira deve ser apresentada por escrito à fiscalização devidamente justificada e 
acompanhada de estudo comparativo de custos e prazo de execução. 
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1 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO / SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
 No canteiro deverão existir depósito de materiais e ferramentas, instalações 
sanitárias dos operários, vestiário, etc. a ser negociado com a Fundação de Ensino e 
Pesquisa de Uberaba.  
 Deverão ser mantidos na obra, plantas, diário de obras, cópia do caderno de 
especificação e outros documentos técnicos, indispensáveis à fiscalização. O projeto 
de instalação do canteiro deverá ser submetido à aprovação da Gerência da FUNEPU. 
 
 
2 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECUPERAÇÕES 
 
  As demolições e/ou remoções serão feitas dentro da mais perfeita técnica, 
conforme normas pertinentes. 
  A remoção e o transporte de todo entulho e detritos provenientes das 
demolições serão de total responsabilidade e executados pela CONTRATADA.  
 Os materiais remanescentes das demolições e que possam ser reaproveitados 
serão transportados pela CONTRATADA, desde que não haja outras instruções a 
respeito, para depósitos indicados pela PMU. 
 O bota-fora de materiais inservíveis é de responsabilidade e ônus da 
CONTRATADA, a ser executado em área externa à área do Posto de Perícias 
Integradas de Uberaba, em local apropriado e previsto pela Prefeitura da Cidade de 
Uberaba. 
 Para se iniciar o preparo da obra, deverão ser realizados os trabalhos de 
demolições acompanhados de remoção de material demolido e conforme itens 
indicados em projeto. 
 
2.1 Retirada de 100% dos rufos e pingadeiras existentes na cobertura a serem 

substituídos e/ou reparados, conforme aprovação da fiscalização da obra  
2.2 Demolição de alvenarias e estruturas existentes no tanque do Laboratório de 

Balística, para execução do novo layout  
2.3  Demolição de porta existente no I.S.E. Masculino, indicado em projeto para 

reaproveitamento no laboratório de Balística, conforme aprovação pela fiscalização. 
2.4 Retirada dos acessórios sanitários para pessoas com deficiência do I.S.E. 

Masculino e feminino, com recomposição do piso  
2.5 Demolição de alvenaria de interligação entre os sanitários, com recomposiçãodas 

alvenarias.  
2.6 Retirada de janelas em esquadrias de alumínio existentes a serem substituídas ou 

reparadas, conforme projeto. 
2.7  Retirada de 100% das impermeabilizações em laje impermeabilizada e marquise.  
2.8 Outras demolições necessárias, não listadas e/ou indicadas em projeto. 
2.9  Retirada de entulho. 
2.10 Nos passeios de concreto que circundam a edificação, executar limpeza e 

remoção manual e mecânica com jato de alta pressão com hipoclorito de sódio. 
Reparar trincas, fissuras, retirar partes soltas e recuperar com argamassa de alta 
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resistência (Quartzolit) e impermeabilizante, vedando o canto de encontro da 
alvenaria com piso. 

2.11 Remoção e posterior recolocação da malha de cobre nu, do sistema de 
captação de descargas atmosféricas – SPDA. 

 
 
3 ALVENARIA 
 
 Os tijolos a serem empregados na obra deverão atender ao disposto nas 
normas: 

 Blocos cerâmicos (tijolos furados) - NBR-8042, NBR-7171, NBR-6461. 
 Os tijolos cerâmicos e tijolos maciços a serem utilizados na obra devem ser 
submetidos em laboratório a ensaios para verificação de resistência à compressão para 
que sejam aprovados pela fiscalização. As alvenarias revestidas em ambas as faces, 
serão em tijolos cerâmicos furados (8 furos) assentados com argamassa 1:6 (cimento e 
areia lavada/comum). 
 
3.1 Alvenaria de Tijolos Cerâmicos 

 Serão utilizados tijolos de barro furados, com dimensões de 10 x 20 x 25 cm, 
bem cozidos, leves, duros e sonoros. 

 Os tijolos serão assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, 
devendo ser abundantemente molhados, antes do assentamento. 

 As fiadas serão perfeitamente aprumadas e as juntas terão espessura máxima 
de 12 mm, rebaixadas à ponta de colher, com amarração alternada. 

 A espessura final das paredes sem acabamento será 10 cm. Todas as 
alvenarias serão reforçadas com a introdução de elementos estruturais, 
seguindo os seguintes critérios: 

a) Todas as alvenarias levarão percintas de amarração no topo superior. 
b) A superfície final das paredes deverá se apresentar uniforme, plana, sem ressaltos 

ou falhas, apresentando alinhamento e prumo perfeitos. 
Aplicação: No fechamento da porta do I.S.E. Masculino, e recomposição das 
aberturas , conforme indicado em projeto. 
Obs.: Deverão ser tomados todos os cuidados com os alinhamentos e prumos 
dos painéis. 

 
 
4 IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
 Os trabalhos de impermeabilização deverão obedecer aos seguintes critérios 
de execução: 
 

 Deverão ser executadas por pessoal especializado. 
 Deverão ser seguidas rigorosamente as instruções e recomendações do 

fabricante dos produtos empregados. 
 Deverão ser examinadas detalhadamente as especificações e indicar possíveis 

lacunas ou inadequações. 
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 Deverão ser feitos testes de estanqueidade. 
 Deverão ser fornecidos, pelo fabricante e/ou aplicador, certificados de garantia 

pelo prazo mínimo de 05(cinco) anos. 
 
 

4.1 Lajes descobertas expostas na cobertura e marquise. 
 Para a impermeabilização das lajes expostas na cobertura e na marquise, 

deverá ser executada, Manta líquida de poliuretano, aplicação a frio, de acordo 
com todas as instruções do Fabricante. 

 Prever plano de execução para impermeabilização, observando cuidadosamente 
no projeto as indicações de linhas de escoamento, cotas de nível, declividades, 
calhas, canaletas, ralos, caixas, condutores de águas pluviais, platibandas, 
guarda corpos e/ou outros elementos notáveis da cobertura/laje a 
impermeabilizar 
Execução: 

 Prever recomposição da regularização com caimento mínimo de 1% para os 
ralos;  

 A camada de regularização deve ser em argamassa de cimento e areia no traço 
1:3;  

 Fazer cantos arredondados no encontro parede/piso;  
 Executar cura de 48 horas na camada de regularização;  
 Aplicar membrana líquida de poliuretano sobre a impermeabilização das lajes de concreto 

existentes e outros  
 Se necessário aplicar primer asfáltico seguindo as orientações do fabricante  
 Cuidado especial nos ralos, este deve possuir manta dupla e a manta deve 

adentrar no ralo, com cuidado para não derreter a tubulação de PVC caso use 
maçarico para aplicação da manta;  

 A impermeabilização deverá ser executada nos rodapés a uma altura mínima de 
30 cm do piso acabado . 

 Executar o teste de estanqueidade por 72 horas;  
Fabricante:Sika Brasil,Viapol Ltda, Denver ou equivalente técnico normatizado. 
Aplicação: Nas lajes descobertas expostas nacobertura e na marquise, 
conforme projeto. 
Observação: Seguir rigorosamente todas as recomendações do Fabricante. 

 
 
5 COBERTURA 
 
5.1Rufos e contra-rufos em chapa galvanizada 

 Fornecer e instalar rufos e contra-rufos em chapa galvanizada nº 20, nos 
arremates entre telhas, platibandas, sobre as calhas e/ou outros elementos 
na cobertura. 
Material: Selante polimérico sintético  
Fabricante: Solufix. 
Execução:  
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 Fixar os elementos com parafusos, garantindo a estabilidade e resistência 
necessárias , aplicando selante calhas e rufos para vedação. 

 Aplicar o selante sintético em toda a extensão e possíveis entradas de água 
e infiltrações, garantindo estabilidade e estanqueidade, conforme 
detalhamento em projeto. 
Aplicação: Em toda a cobertura do prédio, conforme indicados em projeto. 

 
5.2Chapins/Pingadeiras em chapa galvanizada 

 Fornecer e instalar chapins/pingadeiras em chapa galvanizada nº 20,nos 
arremates e acabamentos das faces de topo das platibandas da cobertura, 
conforme projeto. 

 Prever calafetação com selante silicone calhas e rufos ou material 
equivalente normatizado nas pingadeiras e cabos de proteção contra 
descargas atmosféricas fixadas com parafusos ou elemento perfurante, que 
possa permitir infiltração. 
Material: Selante polimérico sintético  
Fabricante: Solufix. 
Execução:  

 Fixar os elementos com parafusos, garantindo a estabilidade e resistência 
necessárias. 

 Aplicar o selante sintético em toda a extensão e possíveis entradas de água 
e infiltrações, garantindo estabilidade e estanqueidade, conforme 
detalhamento em projeto. 
Aplicação: Em toda a cobertura do prédio, conforme indicado em projeto. 

 
 
6 DIVISÓRIAS 
 
6.1 Divisórias de gesso - Drywall 
 

a) Material: Divisória comum: Painel Gypsum ST BR 12,5 mm, estruturado 
em perfil de chapa galvanizada. 

b) Dimensões dos painéis:  
 Largura =1,20 m 
 Altura: Do piso ao teto e outras conforme projeto de arquitetura. 
c) Espessura do painel: 12,5 mm 
d) Espessura das paredes: 10 cm 
e) Acabamento:Pintura acrílica com massanas duas faces. 
f) Fabricante: Lafarge, Gypsum, Placo ou equivalente técnico normatizado. 
g) Acessórios: 
 Guias e montantes de chapa metálica, para a estrutura horizontal e 

vertical. 
 Cantoneiras para reforço de cantos. 
 Platina de reforços para reforço interno das paredes, nos locais de 
fixaçãode cargas pesadas. 
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h) Cola para painéis: Gypsumou equivalente técnico normatizado. 
 
i) Rejuntamento:Massa de Rejunte Gypsum ou equivalente técnico 
normatizado. 

 
 
7. REVESTIMENTOS 
 

7.1Peitoris em dois níveis - Granito  
 Deverão ser executados peitoris em Granitopolido, em dois níveis conforme 

detalhe no projeto, com dimensões conforme os vãos de janelas e com 
pingadeira em sua face inferior externa.  
Material: Granito polido. 
Cor: Conforme existente. 
Espessura: 20 mm. 
Dimensões: Conforme vãos existentes das janelas e conforme detalhe do 
projeto (conferir no local). 

 Prever balanço de 30 mm, com sulco a guisa de pingadeira para o lado externo. 
 Prever execução dos peitoris em dois níveis (nível externo mais baixo para 

receber a esquadria/vidro e nível interno mais alto para evitar infiltrações, 
conforme detalhe no projeto. 
Acabamento: Polido e Lustrado em todas as faces aparentes. 
Assentamento/Fixação: com argamassa de alta adesividade ACII, Quartzolit 
IMAR ou equivalente técnico normatizado. 

 Prever rejuntamento na cor Cinza e silicone nos encontros com esquadrias e 
alvenaria, conforme detalhe no projeto. 

 Prever execução de sulco/pingadeira, na face inferior externa dos peitoris a 
serem executados, conforme detalhe no projeto. 

 Prever execução dos peitoris com inclinação para o lado externo de no mínimo 
1,5% em seu nível mais baixo, conforme detalhe no projeto. 

 Prever limpeza criteriosa logo após o assentamento e rejuntamento. 
 Prever limpeza final e enceramento com cera neutra incolor. 

Aplicação: No revestimento dos peitoris de todas as janelas do prédio e 
conforme indicado no projeto. 
Obs.: Apresentar amostra para aprovação da Fiscalização. 

 
7.2 Chapisco com argamassa de cimento e areia: 
 Todas as alvenarias a executar, previstas para posterior 

revestimento/acabamento deverão receber chapisco comum, com argamassa de 
cimento e areia lavada, traço 1:3, espessura máxima de 5 mm. 

 Prever aplicação sobre superfícies de alvenaria, totalmente isentas de materiais 
soltos e abundantemente molhadas. 
Aplicação: Na alvenaria de vedação do I.S.E. Masculino, conforme indicado no 
projeto. 
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7.3 Reboco Paulista (massa única) 
 Será aplicado nas superfícies de todas as alvenarias. 
 Após a pega do chapisco prévio, será aplicado reboco paulista (reboco usinado) 

com argamassa de cimento, areia fina e cal, no traço 1:2: 9, nas superfícies 
internas, devendo ter acabamento desempenado camurçado. 

 É terminantemente proibido o uso de terra ou saibro em qualquer argamassa. 
 Prever aplicação de reboco nos panos de alvenaria indicados em projeto,  

Aplicação:Na alvenaria de vedação do I.S.E. Masculino, conforme indicado no 
projeto. 
 

 
8.REPAROS E RECUPERAÇÕES DAS ALVENARIAS  
 
 8.1 Mofos, Rugas e Bolhas em paredes internas externas com infiltração. 

 Deverá ser executado reparo das paredes danificadas,  conforme indicado e 
detalhado em projeto, garantindo qualidade aspecto idênticos ao acabamento 
existente. 

Material: hipoclorito para limpezade mofos, material para raspagem de partes 
danificadas , lixas para regularização da superfície. 
E para fundo,  liquido preparador de paredes.  
Acabamento: Tinta  Proteção Total  da Suvinil ou Sol e Chuva da coral 
Cor: Confirmar com o proprietário e com a Fiscalização. 

 Fabricante: Suvinil  e Coral  
  Execução: 

 As paredes a serem recuperadas deverão ser lavadas com hipoclorito com 
diluição máxima de 10%,  até a eliminação total dos mofos ; 

 Deverão ter a pintura existente danificada , retirada, efetuando lixamento na 
região danificada pela infiltração com lixa 100 ou 150. 

 Aplicar fundo preparador de paredes com diluição de 10 a 20% com pincel ou 
rolo de lã. 

 Pintura interna : Após 4 horas, aplicar a primeira demão de tinta látex acrílica 
com diluição recomendada pelo fabricante com intervalo de 4 horas entre as 
demãos , com total de 3(três) demãos 

 .Pintura externa: Após 4 horas , aplicar a primeira demão de tinta emborrachada, 
sem diluição,  com intervalo de mínimo 4 horas entre as demãos , com total de 
3(três) demãos. 

 Aplicação: Em todas as alvenarias internas  e externas com mofo, rugas e bolhas 
causadas por infiltração. 
 
 8.2 Fissuras em pisos cerâmicos  

 Deverá ser executado a substituição dos pisos danificados por pisos novos 
idênticos (conforme disponível no mercado), garantindo qualidade e aspecto 
idênticos ao acabamento existente. 

 Materiais: Argamassa no traço indicado pelo fabricante 
 Acabamento: Piso cerâmico conforme existente 
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 Cor: Conforme existente  
 Dimensões: Conforme existente 
 Fabricante: Weber Quartzolit ou equivalente técnico normatizado. 
 Execução: 

 Com o raspador de rejunte, retirar todo o rejunte ao redor dos pisos a serem 
trocados. 

 Usar uma talhadeira e martelo para quebrar o piso batendo no centro do mesmo.  
Após retirar o piso, remova o resto de massa com uma talhadeira. Operar a 
retirada com cuidado para não danificar os elementos vizinhos. Retirar os 
resíduos e limpar a superfície. 

 Preparar a argamassa conforme orientações do fabricante, espalhando-a com o 
lado liso da desempenadeira, e em seguida passar o lado dentado da 
desempenadeira em 60°, formando cordões e sulcos no contrapiso. Aplicar a 
argamassa em panos de 2m². Colocar a peça no local e bater suavemente com 
martelo de borracha até ficar no nível correto. A espessura da argamassa 
deverá estar entre 3mm e 5mm. Remover o excesso de argamassa 

 Juntas com até 3mm devem ser molhadas. Preparar o rejunte conforme 
orientação do fabricante, aplicando-o nas juntas 24 horas após a aplicação da 
argamassa, pressionando-o para dentro. Retire o excesso com a 
desempenadeira ou espátula. A limpeza final deve ser feita após 24 horas, já 
liberando o tráfego. 

Aplicação: Nos pisos da Sala de Perícia e no corredor de Circulação, conforme 
indicado no projeto. 

 
 8.3 Assentamento de esquadrias 

 Todas as esquadrias do segundo pavimento deverão ser retiradas dos vãos, 
para completo tratamento dos mesmos, que receberão intervenção e posterior 
reinstalação  das esquadrias, com garantia de estanqueidade total.. 

 Materiais:Contramarco em alumínio  
 Acabamento: Anodizado natural, conforme padrão existente. 
 Execução: 

 Retirar as todas as esquadrias da área de intervenção. 
 Operar tratamentos de fissuras, infiltrações e quaisquer patologias identificadas 

nos vãos quer receberão as esquadrias. 
 Executar a instalação de contramarcos, os acessórios pertinentes (grapa, 

baguetes, guarnições, vedações) e complementos (puxadores, fechaduras, 
trincos, guias, roldanas, etc.) e peitoris em granito nos vãos, garantindo a 
ancoragem da fixação, vedação e estanqueidade dos elementos.  

 Verificar o desnível dos peitoris interno e externo, para garantir o correto 
escoamento de água e funcionamento do sistema.  

 Prever inclinação de 1,5% no peitoril exterior, contendo ainda pingadeira de 
forma a evitar o escorrimento de água na alvenaria. 

 Instalar as esquadrias de alumínio nos vãos, fixando-as nos contramarcos, 
certificando vedação, estabilidade e estanqueidade suficientes.  

Aplicação: Em todas as esquadrias do segundo pavimento.  
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8.4Fissuras em paredes internas e externas 
 Deverá ser executado reparo das paredes danificadas, garantindo qualidade 

aspecto idênticos ao acabamento existente. 
 Material: Selante flexível 
 Fabricante: Denver ou equivalente técnico normatizado. 
 Execução:  

 Executar abertura em formato de "V" na fissura com ferramenta específica (unha 
de gato ou maquita). Limpar a superfície e retirar resíduos. 

 Aplicar selante flexível sobre a abertura devidamente seca e limpa. Pintar após 
24 horas. 

 Aplicação: Em todas as alvenarias internas e externas com fissuras, conforme 
indicado e detalhado em projeto. 
 
 8.5 Infiltração nos nichos de evaporadoras 

 Deverá ser executado retirada das unidades evaporadoras e posterior 
tratamento dos elementos. 

 
 8.6Patologias no orifício do dreno de evaporadoras tipo Split 

 Deverão ser retiradas as unidades evaporadoras para posterior tratamento e 
preenchimento do orifício de passagem de tubulação das mesmas. 

 As paredes que possuírem mofos, bolhas, fissuras ou qualquer outra patologia 
causada por infiltração da água e umidade da unidade evaporadora, deverão 
receber tratamentos específicos citados neste caderno, antes do preenchimento 
do orifício. 

Material: Espuma expansiva rígida de poliuretano. 
Fabricante: Solufix 
Execução: 
 A superfície deve estar limpa, livre de sujeira, graxas e outras impurezas. 

Superfícies secas e porosas devem ser umidificadas com água.  
 Antes de utilizar, agite a lata vigorosamente (aprox. 20 vezes) com a válvula 

virada para baixo. Remova a tampa de proteção e encaixe a cânula. Vire a lata 
de cabeça para baixo e ative a espuma pressionando a válvula.  

 No preenchimento de lacunas maiores que 5 cm, trabalhar em camadas. Aplicar 
a segunda camada após a primeira estar curada.  

 Após o endurecimento da espuma, cortar as sobras com uma faca ou estilete e 
realizar acabamento com reboco, revestimento ou pintura. 

Aplicação: Em todos os orifícios de passagem de tubos e dutos das unidades 
evaporadoras tipo Split de ar condicionado, conforme indicado no projeto. 
 

 8.7 Reboco  
 Deverá ser executado em todas as alvenarias novas e nas reconstituições  das 

paredes nos locais danificados, garantindo qualidade aspecto idênticos ao 
acabamento existente. 
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Material: Weber.rev.dur: reboco mineral para regularização de fachadas  e         
weber.rev.classic: reboco mineral para regularização de reboco interno 

 
 Fabricante:Weber Saint Gobain,equivalente técnico normatizado. 
 Execução:  
 Retirar a pintura existente, retirar partes danificadas do reboco e/ou trincas s 

fissuras,efetuar o lixamento na região danificada com lixa 100 ou 150, de forma 
a manter a superfície plana e lisa, conforme acabamento existente. 

 Recompor o reboco  
 Efetuar pintura com tinta látex acrílica na cor do acabamento existente. 
 Aplicação: Na face interna da parede do Alojamento de Peritos, e demais 

alvenarias internas e externas. 

 
8.8 Laje de forro 
 Deverá ser executado reconstituição de furo na laje de forro , no local danificado, 

garantindo qualidade aspecto idênticos ao acabamento existente. 
Material: massa acrílica , massa PVA e fundo preparador de paredes e tinta látex 

PVA. 
Fabricante: Suvinil ou equivalente técnico normatizado 
Execução: 

 
 Retirar o emassamento existente no contorno do furo. Limpar o interior do furo e 

retirar resíduos 
 Recompor o furo com argamassa ou massa acrílica, após secagem aplicar 

massa PVA, Lixar a superfície com lixa 100 ou 150 e. 
 Aplicar fundo preparador de paredes com diluição de 10 a 20% com pincel ou 

rolo de lã. Após 4 horas, aplicar 2 demãos de pintura látex PVA com diluição 
recomendada pelo fabricante com intervalo de 4 horas entre as demãos. 

Aplicação:Nos furos da laje do Laboratório Toxicológico. 
 
 

 8.9 Trincas em paredes internas e externas 
 Deverá ser executado reparo das paredes danificadas, garantindo qualidade 

aspecto idênticos ao acabamento existente 
 Material: Impermeabilizante e tela de nylon ou poliéster. 
 Fabricante: Sika, Viapol, ou equivalente técnico normatizado. 
 Execução:  

 Executar abertura na região da trinca de 15 a 20cm de largura.  
 Aplicar impermeabilizante em uma demão de fundo,  ao longo de toda a trinca, 

numa faixa de 15 cm de largura. Aguardar a secagem por cerca de 6 horas no 
mínimo. Sobre esta faixa, aplicar uma segunda demão do impermeabilizante 
(sem diluição) e aguardar por 8 horas, no mínimo. 
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 Após a secagem da segunda demão, aplicar uma terceira demão, também sem 
diluição e logo a seguir, desenrolar sobre a superfície a tela de nylon ou 
poliéster, passando sobre toda a tela um rolo, para facilitar a impregnação do 
impermeabilizante sobre a tela. 

 Aguardar a secagem do impermeabilizante por cerca de 8 horas e aplique mais 
duas demãos (com intervalos também de 8 horas), em demãos cruzadas. Após 
a secagem, recompor acabamento de revestimento com reboco e pintura. 
Aplicação: Em todas as alvenarias internas e externas com trincas. 
 

 
9. PAVIMENTAÇÃO 
 

 NOTA:Prever todos os cuidados necessários (enchimentos, nivelamentos, etc.) 
para que a execução dos preparos e dos acabamentos finais de pisos entre 
ambientes, atenda ao desnível máximo de 5 mm, previstos no projeto e 
conforme a NBR 9050/2004 (acessibilidade). 

 
 9.1Cimentado simples de regularização   

Traço: Cimento / areia: 1:3.  
Dimensões: Conforme ambientes indicados em planta. 
Acabamento: Desempenado rústico e nivelado. 
Execução: 

 Prever prévia regularização e nivelamento do contrapiso após a retirada dos 
pisos existentes; 

 Prever execução do cimentado de regularização, para o assentamento de 
cerâmica, conforme todas as recomendações do Fabricante. 

 Aplicação: Nos pisos que receberão pavimentação em cerâmica, para 
regularização da base de assentamento, nos locais e conforme indicados no 
projeto. 

 Obs.:Prever todos os cuidados necessários (enchimentos, nivelamentos, etc.) 
para que a execução dos preparos e dos acabamentos finais de pisos entre 
ambientes, atenda ao desnível máximo de 5 mm, previstos no projeto e 
conforme a NBR 9050/2004 (acessibilidade). 

 
9.2Cerâmica 

Tipo: Cerâmica PEI 5. 
Cor:Conforme existente. 
Acabamento:Conforme existente. 
Dimensões:Conforme existente. 
Fabricante: Cerâmica Eliane, Cecrisa, Portobello ou equivalente técnico 
normatizado 
Execução: Prever execução sobre contrapiso regularizado, após preparo prévio 
da área com uso de argamassa pré-fabricada de alta adesividade Quartzolit ou 
equivalente técnico normatizado 
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 Paginação de piso e juntas:Alinhadas nos dois sentidos, com juntas de esp. 5 
mm. 

 Rejuntamento: Rejunte pronto, cor conforme acabamento existente. 
Observações: 

 Prever limpeza criteriosa logo após assentamento. 
 Apresentar amostra para aprovação da Fiscalização. 

Aplicação: Nos locais, conforme indicado no projeto. 
 Obs.:Prever todos os cuidados necessários (enchimentos, nivelamentos, 

inclinações para ralos, etc.) para que a execução dos preparos e dos 
acabamentos finais de pisos entre ambientes, atenda ao desnível máximo de 5 
mm, previstos no projeto e conforme a NBR 9050/2004 (acessibilidade). 

 
10. SERRALHARIA 
 

 Todos os trabalhos de serralharia serão executados com precisão de corte e 
ajustes e de acordo com os detalhes dos projetos a serem executados pela 
Contratada. 
 A Contratada deverá, antes da execução da serralharia, proceder à meticulosa 
verificação na obra, das dimensões dos vãos, ficando a seu encargo as necessárias 
alterações, inclusive dos detalhes de execução. 
 Com base nos desenhos e detalhes de arquitetura, a Contratada deverá apresentar 
modelo completo de um ou mais tipos de esquadrias, a serem escolhidas pela 
Fiscalização, a serem executadas e inclusive montadas em local previamente 
definido na obra, pela Fiscalização. 

 
 10.1 Janelas em esquadrias de alumínio existentes  

Tipo: Janelas em folhas de correr ou Max ar , em perfis de Alumínio .  
Material: perfis de alumínio anodizado – cor natural,  
Execução: Esquadrias de janelasem perfis de Alumínio, com dimensões 
conforme recomendações da AFEAL (para marcos, contramarcos e folhas em 
alumínio). 
Dimensões: Conforme vãos de janelas existentes.  
Quantidades: Conforme existentes. 

 Obs.:Prever marco, contramarco e todos os acessórios (grapa, baguetes, 
guarnições, vedações) e complementos (puxadores, fechaduras, trincos, guias, 
roldanas,etc.) necessários para a correta execução das esquadrias e seu 
perfeito acabamento e funcionamento. 
Acabamento:Anodizado - cor Natural. 
Detalhes: Conforme o projeto. 
Aplicação: Em todas as janelas as serem restauradas nas suas fixações nas 
alvenarias , conforme indicado no projeto e em janelas que apresentem 
patologias e avarias que necessitem de reparo. 

 
10.2 Pingadeira em perfil “U” 

Material:Perfil “U” de alumínio. 
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Dimensões: 30x 30 mm ou dimensões aproximadas disponíveis no mercado. 
Execução: 

 Aplicar cm silicone estrutural na face posterior do perfil 
 Distanciar 1,5cm da quina da marquise e fixar a barra até atingir aderência, 

estabilidade e a estanqueidade necessária. 
 

10.3 Gradil de segurança – (esquadrias de Ferro) 
Tipo: Gradil com porta de abrir (uma folha), em chapas de aço, conforme padrão 
do guarda-corpo.  
Execução: Esquadrias de portas de abrir em chapaschatas de aço 
industrializados e/ou dobrados, em chapa #35mmx1/4", com requadros e 
batentes em barra de aço inox Ø3/8”. 
Dimensões: Folhas folhas de 90 x 210 cm. 

 Prever devido desengraxamento, lixamento, duas demãos de Zarcoral Coral 
Dulux de cor laranja e pintura final em esmalte sintético, conforme adiante 
especificado – item pintura. 
Acabamento: Pintura esmalte sintético acetinado, conforme adiante 
especificado. 

 Prever todos os acessórios (baguetes, guarnições, vedações) e complementos 
(dobradiças, fechaduras, puxadores, etc.) necessários para a correta execução 
das esquadrias, seu perfeito acabamento final e funcionamento. 
Detalhes: Conforme indicado no projeto. 
Quantidades: Conforme indicado no projeto. 
Aplicação: No gradil com  porta de grade de segurança de acesso às salas do 
segundo pavimento a serem isoladas e protegidas, conforme indicado no 
projeto. 

 
11. FERRAGEM 
 
Entendem-se como ferragens, os elementos de fixação das esquadrias metálicas, tais 
como dobradiças, fechaduras, puxadores, grades, etc. 

 
11.1 Complementos do gradil com porta de segurança 

Tipo:Fechaduras, dobradiças e todos os complementos necessários para gradil 
e portada grade de segurança. 
Material: Chapas de ferro, conforme indicado no projeto. 
Acabamento: Pintura a ser especificado adiante. 
Aplicação: Na porta de grade de segurança de acesso às salas do segundo 
pavimento a serem isoladas e protegidas, conforme indicado no projeto. 

 
12. PINTURA 
 
Cuidados e Observações Gerais: 
 As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e devidamente preparadas 
para pintura, conforme cada tipo de superfície.Cada demão de tinta só poderá ser 
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aplicada depois de obedecido ao intervalo recomendado pelo fabricante da tinta 
especificada. 
 Nas superfícies a receber repintura , deverá ser prevista a remoção da tinta velha, 
inclusive de elementos contíguos as áreas a serem pintadas, indevidamente 
pintados.Prever cuidados relativos à aplicação das tintas, tais como: umidade do ar que 
comprometa a aderência, número de demãos nunca inferior ao recomendado pelo 
Fabricante, garantia de uniformidade e homogeneidade de cobertura da superfície, uso 
de ferramentas e equipamentos compatíveis com o tipo de acabamento definido nas 
especificações do projeto, proteção de material/superfície existente contíguo à área a 
ser pintada, utilizando mantas plásticas e fitas adesivas, conforme o caso. (por 
exemplo: telas, pilaretes, paredes, pisos, mobiliário, perfis metálicos, luminárias, etc.). 
As cores serão conforme padrão existente, ou a ser indicado pela fiscalização. 
 As esquadrias metálicas em ferro e aço serão entregues na obra, com no 
mínimo uma demão de base antioxidante cromato de zinco e receberão após 
colocação, os retoques que a Fiscalização julgar necessários. 
 

12.1 Látex Acrílico com emassamento - (nas divisórias em Drywall) 
Tipo: Executar Pintura Látex Acrílico Fosco, com emassamento, em no mínimo 
02 (duas) demãos. 
Cor:Confirmar a cor com o proprietário e com a Fiscalização. 
Pintura de Acabamento - Nº de demãos: Tantas quantas necessárias para se 
obter um perfeito acabamento, sendo no mínimo 02 (duas). 
Fabricante: Coral, Suvinil, Sherwim Williams ou equivalente técnico 
normatizado. 
Execução 

 Prever aplicação de massa corrida, base PVA, no preparo prévio de lixamento 
das superfícies a receber pintura. 

 Prever lixamento (lixa nº 150 ou 180), para correção dos defeitos e asperezas de 
superfícies, fissuras, sulcos, furos, ondulações, etc. 

 Após lixamento, aplicar duas demãos de massa corrida. 
 Prever correto lixamento, tratamento e preparação de toda superfície a receber 

pintura.  
 Aplicação: Todas as paredes internas em divisórias de gesso (Drywall) a 

executar com acabamento final em pintura, nos locais e conforme indicado no 
projeto. 

 
12.2 Látex Acrílico com emassamento - (nas paredes internas) 

Tipo: Executar Pintura Látex Acrílico, com emassamento, em no mínimo 02 
(duas) demãos. 
Cor:Confirmar a cor com o proprietário e com a Fiscalização. 
Pintura de Acabamento - Nº de demãos: Tantas quantas necessárias para se 
obter um perfeito acabamento, sendo no mínimo 02 (duas). 
Fabricante: Coral, Suvinil, ou equivalente técnico normatizado. 
Execução: 
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 Prever aplicação de massa corrida, base PVA, no preparo prévio de lixamento 
das superfícies a receber pintura. 

 Prever lixamento (lixa nº 100 ou 150), para correção dos defeitos e asperezas de 
superfícies, fissuras, sulcos, furos, ondulações, etc. 

 Após lixamento, aplicar duas demãos de massa corrida. 
 Prever correto lixamento, tratamento e preparação de toda superfície a receber 

pintura.  
Aplicação: Todas as paredes internas de alvenarias existentes nos locais 
reparados, conforme indicado no projeto. 

 
12.3Látex PVA, sem emassamento – (tetos) 

Tipo: Executar Pintura Látex PVA (à base de PVA ou vinil), sem emassamento, 
em no mínimo 02 (duas) demãos. 
Cor:Confirmar a cor com o proprietário e com a Fiscalização. 
Pintura de Acabamento - Nº de demãos: Tantas quantas necessárias para se 
obter um perfeito acabamento, sendo no mínimo 02 (duas). 
Fabricante: Coral, Suvinil, Sherwim Williams ou equivalente técnico 
normatizado. 
Execução: 

 Prever uma demão de fundo preparador de paredes no preparo das superfícies 
a receber repintura. 

 Prever regularização de defeitos da superfície (correção de fissuras, furos ou 
imperfeições), com utilização de massa adequada. 

 Prever correto lixamento, tratamento e preparação de toda superfície a receber 
pintura. 
Aplicação: Todos os tetos, em laje/reboco e/ou forro de gesso, a executar com 
acabamento final em pintura, nos locais e conforme indicado no projeto. 

 Obs.: Confirmar a cor com o proprietário e com a Fiscalização. 
 
12.4 RePintura em tinta emborrachada–(nas paredes externas e nos muros) 

Tipo: Executar RePintura emborrachada, sol e chuva ou proteção total, em no 
mínimo 03 (três) demãos 
Cor:Confirmar a cor com o proprietário e com a Fiscalização. 

 Fabricante:Coral ou Suvinil. 
 Prever correto lixamento, desengraxamento, tratamento prévio e preparação de 

toda superfície a receber repintura. 
 Prever correto tratamento prévio, pintura de fundo e preparação, de toda 

superfície a receber repintura, conforme cada tipo de material. 
 Efetuar pintura nos cantos de encontro de alvenaria e passeio de concreto que 

circundam a edificação. 
 Aplicação: Em todas as faces externas da edificação e nas faces internas e 

externas do muro de contorno.  
 

12.5 Pintura Esmalte Sintético - (estrutura metálica do gradil) 
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Tipo: Executar Pintura Esmalte Sintético, com devido tratamento prévio, em no 
mínimo 02 (duas) demãos. 
Cor:Conforme padrão existente. 
Pintura de Acabamento - Nº de demãos:Tantas quantas necessárias para se 
obter um perfeito acabamento, sendo no mínimo 02 (duas). 
Fabricante: Coral, Glasurit, Sherwim Willliams ou equivalente técnico 
normatizado. 

 Prever correto lixamento, desengraxamento, tratamento prévio e preparação de 
toda superfície a receber repintura. 

 Prever correto tratamento prévio, pintura de fundo e preparação, de toda 
superfície a receber repintura, conforme cada tipo de material. 
Aplicação: Em todos os elementos e perfis metálicos da grade de segurança 
interna conforme projeto e no gradil da fachada. 
 

12.6 Pintura Esmalte Sintético Acetinado (nos chapins e rufos metálicos) 
 Tipo: Executar Pintura Esmalte Sintético Fosco, com devido tratamento prévio, 

em no mínimo 02 (duas) demãos. 
 Cor:Mesma cor das paredes adjacentes. 
 Pintura de Acabamento - Nº de demãos: Tantas quantas necessárias para se 

obter um perfeito acabamento, sendo no mínimo 02 (duas). 
 Fabricante: Coral, Glasurit, Sherwim Williams ou equivalente técnico 

normatizado. 
 Prever regularização de defeitos da superfície, com utilização de massa 

adequada, para cada tipo de superfície e situação. 
 Prever correto tratamento prévio, pintura de fundo e preparação, de toda 

superfície a receber pintura, conforme cada tipo de material. 
 Aplicação: Nos chapins (pingadeiras) nas platibandas e rufos metálicos das 

coberturas, incluindo calhas aparentes na cobertura da nova marquise a ser 
executada. 

 
12.7 Pintura de piso  

 Tipo: Executar Pintura com tinta para piso, com devido tratamento prévio, em no 
mínimo 02 (duas) demãos. 

 Cor:Confirmar a cor com o proprietário e com a Fiscalização 
 Pintura de Acabamento - Nº de demãos: Tantas quantas necessárias para se 

obter um perfeito acabamento, sendo no mínimo 02 (duas). 
 Fabricante: Coral Pinta Piso. 
 Prever regularização de defeitos da superfície, com utilização de massa 

adequada, para cada tipo de superfície e situação. 
 Aplicar a tinta com rolo de lã ou pincel com 30% de diluição. Dilua 5 partes de Coral 

Pinta Piso com 1,5 partes de água potável. 
 Aguardar quatro horas entre cada demão.  
 Aplicação: Nos passeios em concreto rústico, que contorna a edificação.  
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13 LIMPEZA, VERIFICAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

13.1 Limpeza e verificação final 
A obra deverá ser entregue de tal maneira que se tenham condições de 
ocupação e uso imediatos. 

 Após o término dos serviços, as superfícies serão cuidadosamente limpas, 
conforme se segue: 

 Remover todo o entulho da obra. 
 Todos os entulhos deverão ser retirados do terreno/local da obra e lançados em 

locais determinados pela Prefeitura local. 
 Retirar todos os equipamentos e/ou materiais de propriedade do Construtor 

remanescentes na obra. 
 Fazer criteriosa limpeza de todas as áreas afetadas pela obra, de forma permitir 

o uso imediato de todas as áreas, seus equipamentos e especialmente das 
instalações. 

 Remover manchas de tinta em vidros, esquadrias, pisos, etc. 
 Lavar pisos com sabão em pó, diluído em água ou sabão próprio do fabricante 

aplicado com pano. 
 Remoção total de pó e poeira. 
 Remoção de restos de argamassa em pisos, azulejos, etc. 
 Remoção de excesso de rejuntamento em pisos e azulejos ou revestimentos. 
 Todos os pisos que venham a ser encerados receberão 5 (cinco) demãos de 

cera pura. 
 Limpeza de outras áreas não descritas acima, que impeçam o uso imediato da 

área de intervenção. 
 As demais superfícies serão limpas com água e sabão ou material especificado 

pelo fabricante. 
Aplicação: Em toda a área de intervenção. 
 

13.2Disposições finais 
 
 Ao término dos serviços, serão entregues ao Proprietário/Fiscalização, cópias 
dos Laudos de Vistoria das instalações dasesquadrias evedações, com os 
respectivos testes de estanqueidade de todos os elementos restaurados e os 
originais dos atestados de garantias de todas as instalações de calhas, rufos e 
pingadeiras para a recuperação da estanqueidade da cobertura, e das 
impermeabilizações e/ou outros testes que se fizerem necessários. 


