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CAPÍTULO I 

1.0 – ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

1.1 - Dos Projetos 

Entende-se como Projeto, o conjunto de elementos técnicos, representado por 

desenhos, plantas, cortes, especificações, orçamentos, memoriais e demais 

documentos referentes a reformas ou edificações a serem construídos, apresentados 

a nível adequado ao perfeito entendimento do que se deve ser executado, 

devidamente compatibilizado, tanto nos aspectos geométricos, quanto nos qualitativos 

e quantitativos, e que permita completa orçamentação, racional fixação do prazo e 

inequívoca e perfeita  execução das obras. 

O projeto, normas e especificações poderão sofrer alterações a critério 

exclusivo da CONTRATANTE que as comunicará com antecedência e por escrito, 

através de instruções de campo, por intermédio da sua Fiscalização. Os casos 

omissos serão objeto de aprovação prévia da CONTRATANTE através da 

Fiscalização. 

A aprovação do projeto por parte da Contratante, não desobriga a 

Construtora de sua plena responsabilidade com relação à boa execução dos serviços 

e a entrega dos mesmos em sua integra, sem falhas ou omissões que possam vir a 

prejudicar a qualidade exigida nos serviços ou ao desenvolvimento dos demais 

trabalhos. 

No caso de divergência entre os elementos do projeto, será adotado o critério 

de prevalecimento da maior escala (detalhes) sobre a menor e, em casos omissos ou 

duvidosos, prevalecera a opinião ou parecer da Contratante. 

Os licitantes deverão fazer um reconhecimento no local, antes da apresentação 

das propostas, a fim de tomar conhecimento “IN LOCO” dos serviços a serem 

executados e das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra e, também se 

certificarem de todos os detalhes construtivos necessários à sua perfeita execução. Os 

aspectos que a Construtora julgar duvidosos, dando margem à dupla interpretação ou 

omissos nos projetos e ou especificações, deverão ser apresentados à Fiscalização e 

elucidados antes da licitação da obra. Após a licitação, qualquer dúvida será analisada 
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pela Fiscalização, que anotará em diário de obra, em tempo hábil, quais os 

procedimentos a serem tomados, não cabendo à Construtora qualquer recurso ou 

reclamação, mesmo que isto venha acarretar acréscimo de serviços não previstos nos 

orçamentos apresentados por ocasião da licitação. 

 

CAPÍTULO II – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• – REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS 

 

1.1 – Serviços Preliminares 

O fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de obra 

necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os 

módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa 

Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado 

nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em 

compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; 

Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual 

de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa 

Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou 

Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará), de 3" x 3".  

A alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem 

e a remoção completa de container módulo para alojamento, conforme NR18 (2015).  

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 onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal 

finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que 

atenda às exigências de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, 

sem mistura de material, abrangendo: 

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos 

provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações 
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previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e 

normas; 

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção 

da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o 

despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de 

despejo; 

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o 

transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está 

situada a caçamba; 

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos 

materiais na caçamba; 

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao 

carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos 

serviços prestados. 

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e 

transporte, deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) 

devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e 

descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o 

comprovante declarando a sua correta destinação;  

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos 

órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, 

NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004. 

 

2 – Calçada Externa e Barramento Externo 

Para a execução da calçada externa: retirada de toda a vegetação no entorno 

do prédio, apiloamento em camadas, de 20 cm, com maço de 30 kg e a disposição 

das sobras na área onde será executada a calçada.  
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Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para execução dos 

serviços de aterro, e impermeabilização flexível com manta asfáltica de acordo com as 

normas técnicas entre a calçada a ser executada e o prédio existente. Fornecimento 

de material e mão de obra necessária para execução de passeio de concreto. 

Manutenção do revestimento externo do prédio principal: fornecimento de placa 

cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para 

áreas internas, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Itagres, Elizabeth, Incepa, Cerâmica Almeida ou 

equivalente; 

b) Absorção de água: 3 % < Abs < 6 %, grupo BIIa classificação Semigrês 

(média absorção, resistência mecânica média); 

c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 4 (PEI-4); 

d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade 

de remoção de mancha); 

e) Resistência química: classe A (alta resistência química a produtos 

domésticos e de piscinas); 

f) Carga de ruptura > 1.000 N; 

g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 

h) Resistente a gretagem; 

i) Resistente ao choque térmico; 

j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); 

k) Antiderrapante: não 

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo 

AC-I, a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo 

da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante 

industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências das normas e 

recomendações dos fabricantes. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 

13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 
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3 – Espelho D’água 

O fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em 

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

lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

O fornecimento de impermeabilização flexível com manta asfáltica 

préfabricada, compreendendo: 

a) Manta asfáltica pré-fabricada modificada com polímeros, com as 

características técnicas impressas na manta conforme NBR 9952, tipo III-B; Espessura 

mínima de 3 mm, armadura interna com filme de poliéster (não tecido de poliéster), 

destinada a absorver esforços conferindo resistência mecânica à manta, resistência à 

tração, carga máxima nos sentidos longitudinal e transversal > 400 N, resistência ao 

impacto > 4,9 J, na temperatura de 0ºC, resistência ao rasgo > 120 N, alongamento 

mínimo, carga máxima nos sentidos longitudinal e transversal > 30%, absorção de 

água < 1,5% (variação em massa), flexibilidade a baixa temperatura de (-)5ºC, 

classificação tipo B; Escorrimento mínimo, para temperaturas > 95ºC, estabilidade 

dimensional < 1%, flexibilidade após envelhecimento acelerado na temperatura de 

5ºC, classificação tipo B, estanqueidade > 15 m.c.a. 

Acabamento em polietileno em ambas as faces ou uma das faces em areia e 

outra em polietileno. Protótipos comerciais: Torodin Tipo III-B, fabricação Viapol; 

Premium Poliéster Tipo III-B, fabricação Viapol ou equivalente, desde que atenda às 

exigências mínimas da NBR 9952 e às características técnicas acima descritas. 

b) Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, 

para a imprimação da superfície onde será aplicada a manta, com as características 

técnicas: Densidade >0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min. 

Protótipos comerciais: Denvermanta Primer ou Impermanta Primer, fabricação Denver 

Global, Viabit, fabricação Viapol, LW 55, fabricação Lwart, Neutrol, fabricação Otto 

Baumgart, Protex, fabricação Wolf Hacker ou equivalente, desde que atenda às 

exigências mínimas da NBR 9686 e às características técnicas acima descritas. 

Remunera também a limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão de obra 
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necessária para a execução dos serviços. Não remunera o fornecimento de materiais 

e a mão de obra necessária para a execução da camada separadora e a proteção 

mecânica final. 

O fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para execução 

dos serviços de aterro, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento 

em camadas, de 20 cm, com maço de 30 kg e a disposição das sobras. 

O fornecimento de Clorófito (Chorophytum comosum) em mudas, para 

forração, com altura média de 15 cm, na quantidade mínima de 20 mudas por metro 

quadrado, terra vegetal orgânica adubada e a mão de obra necessária para a 

execução dos serviços de preparo do solo, plantio das mudas, irrigação, cobertura 

com terra vegetal; remunera também a rega e conservação para pega das mudas e 

eventual substituição das mudas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 

O fornecimento de Hera Inglesa (Hedera helix) em mudas, para forração, com 

comprimento médio de 15 cm, na quantidade mínima de 18 mudas por metro 

quadrado, terra vegetal orgânica adubada e a mão de obra necessária para a 

execução dos serviços de preparo do solo, plantio das mudas, irrigação, cobertura 

com terra vegetal; remunera também a rega e conservação para pega das mudas e 

eventual substituição das mudas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 

O fornecimento de Lírio Amarelo (Hemerocallis flava) em mudas, para forração, 

com altura média de 50 cm, na quantidade mínima de 18 mudas por metro quadrado, 

terra vegetal orgânica adubada e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de preparo do solo, plantio das mudas, irrigação, cobertura com terra vegetal; 

remunera também a rega e conservação para pega das mudas e eventual substituição 

das mudas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 

4 – Manutenção Cobertura 

O fornecimento de material e mão de obra para execução da remoção de 

telhas de forma mecânica. 

O fornecimento de material e mão de obra para execução da remoção da 

estrutura da cobertura metálica. 
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O fornecimento de material e mão de obra especializado para a execução da 

trama de aço composta por terças. 

O fornecimento das telhas em chapa de aço zincado, acabamento com primer 

epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil ondulado com 0,50 

mm de espessura, em qualquer comprimento; referência comercial LR 17, fabricação 

Perfilor (Perkrom), ou MBP 17,5 Super, fabricação Metalúrgica Barra do Piraí (MBP) 

ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, 

metálica, ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de 

obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa 

das telhas. 

O fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, 

com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras 

peças, vedação e fixação. 

O fornecimento de material e mão de obra serviço de instalação de tubo água 

pluvial 100mm. 

5 – Pintura e Peitoril 

Todas as superfícies aplicar fundo selador acrílico para pintar deverá estar 

secas; serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a 

que se destinam. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre duas demãos 

sucessivas. As tintas à base de acetato de polivinila (PVA) permitem um intervalo 

menor, de três horas. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, 

convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas após cada demão de massa. 

Deverão ser evitados escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não 

destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.); os salpicos que não puderem ser 

evitados deverão ser removidos enquanto a tinta ainda estiver fresca, empregando-se 

removedor adequado. 
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Se as cores não estiverem definidas no projeto ou no memorial descritivo, 

caberá a fiscalização decidir sobre as mesmas, anotando em diário de obra em tempo 

hábil, não prejudicando assim o bom andamento dos serviços; 

Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel 

colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes do início dos serviços de 

pintura, devendo os topos superior e inferior das mesmas serem lixados e pintados 

com uma demão da tinta em uso. 

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa 

com uma escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o pó, antes de 

aplicar a demão seguinte. 

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade 

quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, acetinado e brilhante). 

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, devendo antes 

sempre ser aprovadas pela Fiscalização. 

Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para perfeita 

cobertura e uniformidade das superfícies pintadas. 

No caso de paredes e tetos novos, como já estarão rebocados, deverão ser 

executadas limpeza e lixamentos preliminares, uma demão de liquido 

impermeabilizante (selador para pintura acrílica; revestimento 100% acrílico, sem 

agregados minerais, para uso interno ou externo, materiais acessórios; e a mão de 

obra necessária para os serviços de: limpeza, lixamento e remoção do pó; aplicação 

do revestimento acrílico, em duas demãos, sem diluição do produto, conforme 

recomendações do fabricante) de 1ª linha, nas demãos necessárias para um perfeito 

nivelamento com os lixamentos necessários e após duas demãos ou quantas se 

fizerem necessárias para um perfeito acabamento de tinta acrílica, aplicadas a rolo. 

A pintura será medida pela área de superfície preparada e revestida, com 

fornecimento de tinta para pintura; tinta látex standard, diluente em água; materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza da 

superfície, lixamento, remoção do pó, após a aplicação do selador, aplicar a camada 

de tinta conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, segundo 

especificações do fabricante, sobre superfície revestidas internas ou externas; 
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referência comercial Látex acrílico fosco Standard fabricação Coral, Basf Suvinil 

(Suvinil Construções), Basf Standard fabricação Glasurit, Novacor fabricação Sherwin 

Willians, Eucatex acrílico extra Standard fabricação Eucatex ou equivalente. Normas 

técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 

A massa corrida à base de PVA, é recomendada para a correção de pequenos 

defeitos utilizada internamente; referência comercial massa corrida fabricação Suvinil, 

ou massa corrida fabricação Coral, ou massa corrida Metalatex fabricação Sherwin 

Williams ou equivalente; é de responsabilidade da contratada todos materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 

superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme 

recomendações do fabricante; aplicação da massa, em várias demãos (2 ou 3 

demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações 

do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada. 

A massa corrida de base acrílica, com ótima resistência às intempéries; 

referência comercial Suvinil massa acrílica fabricação Suvinil / Glasurit, ou massa FC 

fabricação Fusecolor, ou massa Especial para fachadas da Retinco, ou equivalente; é 

de responsabilidade da contratada todos materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes 

soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendações do fabricante; 

aplicação da massa, em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com 

lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e 

remoção do pó da superfície emassada. 

O fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução do 

revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2,0 cm e largura até 

20 cm; assentamento com argamassa de cimento e areia; rejuntamento com cimento 

branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, nas cores: 

Andorinha, Corumbá, Branco Dallas, Santa Cecília ou Verde Ubatuba.  
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6 – Letreiro e Fachada Externa 

O fornecimento de material e mão de obra para execução fachada em estrutura 

metálica revestida com ACM, Conjunto de Letras caixa (Centro de Gestão Tecnologia) 

em chapa galvanizada pintada e conjunto de letras em PVC expandido pintado. 

Instalação completa 

O fornecimento e material para execução de parte da fachada (apenas nas 

área onde atualmente encontramos instaladas as placas cimentícias, com o laminado 

plástico industrial da Vetroresina do Brasil, constituídos por uma camada externa de 

GELCOAT (resina poliéster de superfície lisa e brilhante com proteção a ação dos 

raios UV) e uma segunda camada com reforços de fibra de vidro. Instalação completa 

 

7 – Guarita 

O fornecimento de material e mão de obra para execução de lona portaria 

digital com verniz instalada em quadros 2,80 x 3,80m    

Todas as superfícies aplicar fundo selador acrílico para pintar deverá estar 

secas; serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a 

que se destinam. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre duas demãos 

sucessivas. As tintas à base de acetato de polivinila (PVA) permitem um intervalo 

menor, de três horas. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, 

convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas após cada demão de massa. 

Deverão ser evitados escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não 

destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.); os salpicos que não puderem ser 

evitados deverão ser removidos enquanto a tinta ainda estiver fresca, empregando-se 

removedor adequado. 

Se as cores não estiverem definidas no projeto ou no memorial descritivo, 

caberá a fiscalização decidir sobre as mesmas, anotando em diário de obra em tempo 

hábil, não prejudicando assim o bom andamento dos serviços; 
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Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel 

colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes do início dos serviços de 

pintura, devendo os topos superior e inferior das mesmas serem lixados e pintados 

com uma demão da tinta em uso. 

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa 

com uma escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o pó, antes de 

aplicar a demão seguinte. 

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade 

quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco e brilhante). 

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, devendo antes 

sempre ser aprovadas pela Fiscalização. 

Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para perfeita 

cobertura e uniformidade das superfícies pintadas. 

No caso de paredes e tetos novos, como já estarão rebocados, deverão ser 

executadas limpeza e lixamentos preliminares, uma demão de liquido 

impermeabilizante (selador para pintura acrílica; revestimento 100% acrílico, sem 

agregados minerais, para uso interno ou externo, materiais acessórios; e a mão de 

obra necessária para os serviços de: limpeza, lixamento e remoção do pó; aplicação 

do revestimento acrílico, em duas demãos, sem diluição do produto, conforme 

recomendações do fabricante) de 1ª linha, nas demãos necessárias para um perfeito 

nivelamento com os lixamentos necessários e após duas demãos ou quantas se 

fizerem necessárias para um perfeito acabamento de tinta acrílica, aplicadas a rolo. 

A pintura será medida pela área de superfície preparada e revestida, com 

fornecimento de tinta para pintura; tinta látex standard, diluente em água; materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza da 

superfície, lixamento, remoção do pó, após a aplicação do selador, aplicar a camada 

de tinta conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, segundo 

especificações do fabricante, sobre superfície revestidas internas ou externas; 

referência comercial Látex acrílico fosco Standard fabricação Coral, Basf Suvinal 

(Suvinil Construções), Basf Standard fabricação Glasurit, Novacor fabricação Shewin 
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Willians, Eucatex acrílico extra Standard fabricação Eucatex ou equivalente. Normas 

técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 

A massa corrida à base de PVA, é recomendada para a correção de pequenos 

defeitos utilizada internamente; referência comercial massa corrida fabricação Suvinil, 

ou massa corrida fabricação Coral, ou massa corrida Metalatex fabricação Sherwin 

Williams ou equivalente; é de responsabilidade da contratada todos materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 

superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme 

recomendações do fabricante; aplicação da massa, em várias demãos (2 ou 3 

demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações 

do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada. 

A massa corrida de base acrílica, com ótima resistência às intempéries; 

referência comercial Suvinil massa acrílica fabricação Suvinil / Glasurit, ou massa FC 

fabricação Fusecolor, ou massa Especial para fachadas da Retinco, ou equivalente; é 

de responsabilidade da contratada todos materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes 

soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendações do fabricante; 

aplicação da massa, em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com 

lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e 

remoção do pó da superfície emassada. 

O fornecimento de porta ou portão, sob medida, constituído por uma ou duas 

folhas, tipo gradil, confeccionadas em aço, com ou sem bandeira; batentes em perfil 

de chapa dobrada em ferro; cadeados em latão, com haste em aço temperado; fecho 

reforçado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado em ferro 

galvanizado, compatíveis com as dimensões da porta e / ou portão; inclusive cimento, 

areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da 

porta;  

O fornecimento de montantes verticais, em perfil tubular chapa nº 12 seção 120 

x 60 mm, preenchido com argamassa graute, espaçados cada 3,00 m, no máximo, e 

grade constituída por barras verticais seção quadrada 3/4”, barras horizontais em ferro 

chato 3/8” x 1 1/2”, os dois lados das barras verticais, formando um sanduíche;  
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montantes protegidos por chapeletas e chumbados com concreto, comprimento 

mínimo 50 cm, e / ou fixados com sapata e parafusos; inclusive materiais acessórios e 

a mão de obra necessária para a instalação completa e fixação do gradil.     

Manutenção da cobertura, fornecimento e instalação de calhas ou rufos em 

chapa galvanizada nº 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para 

emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. 

O fornecimento de material e mão de obra serviço de instalação de tubo água 

pluvial 100mm. 

8 – Iluminação 

O fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 

isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a 

mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

O fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo, 

de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 

O fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para execução 

dos serviços de reaterro manual, com material existente ou importado, para simples 

regularização sem compactação. 

O fornecimento de material e mão de obra necessária para luminaria led 

ornamental para topo de poste, em aluminio, 150w, 100 lumens por watt, ip66, ik 08, 

220v, protetor de surto 10kv/5ka, 50.000h, com garantia maior ou igual a 5 anos. 

 

CAPÍTULO III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este memorial tem como objetivo esclarecer os procedimentos a serem 

realizados pela Construtora na execução das obras, devendo ser analisado e 

interpretado sempre com os documentos constantes do projeto arquitetônico, bem 

como dos demais projetos de estruturas e instalações, e as respectivas planilhas 

orçamentárias. Quaisquer dúvidas surgidas de sua interpretação deverão ser dirimidas 
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junto à Fiscalização, que poderá convocar os Projetistas para melhor esclarecimento 

ou solução de impasses ou mesmo gerar novas decisões a condições imprevisíveis ou 

supervenientes. 

A obra será realizada através de administração indireta por empreitada 

global, a empresa proponente ao certame deverá analisar previamente os 

projetos e todos os materiais e serviços necessários para sua execução 

completa do projeto, não cabendo questionamentos posteriores sobre 

quantidades orçadas. 

Se necessário todos os ensaios para verificação da qualidade e cumprimento 

das especificações de materiais e serviços deverão ser custeados pela contratada. 

A unidade dispõe de canteiro de obras, portanto a contratada deverá utilizar as 

instalações existentes, sendo de sua responsabilidade quaisquer outras instalações 

que se façam necessárias. 

                          

Botucatu, 26 de agosto de 2021. 
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