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CONTRATO 032/2016 

 
 
Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CAIANA – MG, 
através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA, inscrito  no CNPJ 
Nº 18.114.264/0001-31, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal Sr. SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI, Prefeito Municipal,  
denominado CONTRATANTE  e TORRE FORTE CONSTRUTORA E 
TERRAPLENAGEM LTDA - ME, inscrito no CNPJ13.526.969/0001-42, 
residente ou localizado na Avenida Firmino Dias, 302 – Centro em 
Dores do Rio Preto – ES – CEP: 29.580-000, neste ato representado 
por Olimpio Bazani Valadão, portador do CPF nº. 841.361.547-04 
doravante denominado CONTRATADA, in fine assinado, perante as 
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente  contrato e 
cláusulas e condições abaixo, nos termos do processo licitatório n° 
022/2014. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto:  
Através do presente contrato o Município de Caiana – MG, 
contratação de empresa para reforma de três Unidades Básicas de 
Saúde – UBS, nas seguintes localidades Barro Branco, Divininho e 
Urbano localizados neste Municipio, nos termos do memorial 
descritivo anexo a este contrato: 
 
  SERVIÇOS INICIAIS 

A placa da obra deverá ser de chapa metálica nas dimensões de 3.0 x 
1.5m, com a descrição determinada pela administração local e 
inclusive cores padrão, fixada com madeira apropriadas há uma 
altura de no mínimo 3.00m. 

 

II –SERVIÇOS PRELIMINARES 

  A escavação será realizada de forma manual para  
abertura dos locais determinado em projeto e cintamento. 

  O Reaterro deverá ser obedecido normas de 
compactação por maço de madeira de 15.0kg, ou mecânico com 
equipamento especifico tipo hidráulico  e umedecido as camadas de 
até 30 cm para compactação.  

III-INFRA-ESTRUTURA   

A infra-estrutura básica será executada com madeira tipo pinus em 
tábua dim 2.5x 30 cm, com sua utilização de até 5(cinco) vezes, 
incluindo todo material, corte, fixação, montagem, travamento em 
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tarugos de madeira e arame recozido, desmontagem e com aditivo de 
desforma a base de água.   

O aço deverá ser  do tipo CA-50ª,  Com bitolas de 6.3 mm a 10.0 mm 
(1/4” – 3/8”). sem a presença de contaminação por ferrugem ou 
agentes químicos. Todo o aço a ser empregado deverá estar estocado 
em local protegido por fenômenos naturais. 

O concreto para infra estrutura deverá ser livre de impurezas e com 
FCK 25 MPA. e os corpos de provas deverão ser conduzidos a 
empresa para análise e seus laudos entregues a fiscalização para 
comprovação. A desforma não deverá ocorres antes de 07 dias de 
concretagem, os cobrimentos do aço deverá ser obedecido ao 
especificado em projeto. (os corpos de provas deverão ser fornecidos 
pela empresa especifica). 

IV – SUPER-ESTRUTURA 

A forma para concretagem será de madeira compensada resinada 
protegida por aditivo de desforma e com espessura não inferior a 12 
mm, reforçada com sarrafos de madeira e arame recozido. Sua 
desmontagem deverá ser cuidadosamente realizada para não afetar 
a superfície concretada.   

O aço deverá ser  do tipo CA-50A Com bitolas de 6.3 mm a 10.0mm 
(1/4” – 3/8”), 12.5 mm a 25 mm(1/2”a 1”),   sem a presença de 
contaminação por ferrugem ou agentes químicos. Todo o aço a ser 
empregado deverá estar estocado em local protegido por fenômenos 
naturais. 

VI – ALVENARIA  
A alvenaria de tijolo cerâmico de dim. 10x19x29, deverá ser 
assentada sobre  base de concreto magro nos limites da 
arquibancada e palco, devendo ser assentados com argamassa de 
cimento, areia, saibro em traço de 1:3:3. Assentado de forma a ficares 
ligados por uma camada de argamassa de exp. 10.0mm, 
intertravados.  

Serão executadas vergas em concreto nas portas e janelas e básculas 
a serem instaladas, nas dim. 0.10x0.12m. Deverão ser moldados “in 
loco”, armado com duas barras de aço de diam. 8.0mm. 

VII- REVESTIMENTOS 

Condições Gerais 

Antes de iniciar os trabalhos de revestimentos devem ser adotadas 
providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, 
retilíneas, niveladas e aprumadas. 

Revestimentos de Parede e  Teto 
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Os revestimentos apresentarão parâmetros técnicos perfeitos, 
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e 
os planos perfeitos. As superfícies das paredes serão limpas a 
vassoura e abundantemente molhadas antes do início dos 
revestimentos. 

Todas as instalações hidráulicas e elétricas serão executadas depois 
de pronto o emboço ou as faixas mestras do mesmo, evitando-se 
dessa forma, retoques no revestimento fino. 

1)- Chapisco  

Deverá ser aplicado uniformemente em todas as paredes a revestir, 
com argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3. 

2)- Emboço 

O emboço deverá ser aplicado nas paredes que receberão  azulejo, o 
qual será constituído de argamassa no traço 1:5, com espessura 
máxima de 2,5 cm perfeitamente aprumadas. O emboço será 
aplicado sobre o chapisco. 

3)- Reboco 

O emboço deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco. 
As impurezas visíveis serão removidas. A superfície do emboço, 
antes da aplicação do reboco, será abundantemente molhada. 

Os rebocos  só serão executados depois da colocação dos marcos 
(batente) e antes da colocação de guarnição e rodapés. 

Em todas as paredes que receberão pintura deverá ser aplicado, 
sobre o chapisco, reboco do tipo paulista no traço 1:2:5, de cimento 
saibro e areia apresentando planos perfeitamente desempenados, 
aprumados, alinhados e nivelados com arestas vivas e planos 
perfeitos. 

A areia deverá ser peneirada com peneira fina, após o que adicionar-
se-á o volume da cal em pasta, efetuando-se a mistura manual ou 
mecanicamente, até que esta se apresente homogênea, 
acrescentando-se em seguida, a água necessária. O cimento será 
adicionado somente na ocasião do uso da argamassa. 

        4)- Azulejo 

Os  azulejos serão de primeira qualidade, apresentando arestas vivas, 
sem bisel, bem cozidos e perfeitamente planos e esquadrados, 
isentos de fendas ou falhas. O rejunte deverá ser no máximo 1,5 mm, 
convenientemente alinhados e aprumados. 

Sobre o emboço deverão ser assentados os azulejos com argamassa 
de cimento especial tipo  Quartizolit ou similar. As peças serão 
convenientemente assentadas com cuidado suficiente para garantir 
juntas do topo ditas soltas e uniformes. 
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Argamassa e Rejunte para assentamento de azulejos   

O revestimento só poderá ser iniciado após a completa pega da 
argamassa das alvenarias e depois de concluídas e testadas as 
tubulações a serem embutidas. O rejunte será na cor branca.  

VIII- PISO E PAVIMENTAÇÃO: 

Revestimento de Piso  

1)- Contra-pisos  

Regularização de contrapiso sobre lajes de concreto: 

Este contrapiso será executado com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:2:4, exp. 8cm,  sobre a base de concreto, quando estiver 
fresco. A superfície deverá ser conservada úmida, durante os 7 (sete) 
primeiros dias de cura. 

2)- Cerâmica 

Os ladrilhos serão de massa homogêneas, bem cozidos e 
perfeitamente planos e gabaritados. A colocação deverá ser com 
juntas contínuas sem amarração e deverá ter perfeita uniformidade. 
Padrão fino liso PI 06, classe 1.  

Nos banheiros será utilizada cerâmica no mínimo 30x30cm e no 
máximo 35x35cm, na cor cinza. 

O assentamento deverá ser com argamassa de cimento e areia, traço 
1:3 ou  de argamassa pronta. As juntas deverão ser de 10 mm. Antes 
do completo endurecimento da argamassa de rejuntamento, deverá 
ser procedida a completa limpeza da superfície. 

 Argamassa e Rejunte para assentamento de cerâmicas 

O revestimento só poderá ser iniciado após a completa pega da 
argamassa das alvenarias e depois de concluídas e testadas às 
tubulações a serem embutidas. A argamassa de assentamento deverá 
ser de cal e areia no traço de 1:3. 

  O piso cimentado deverá ser em argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, esp. 2.0cm, desempenado e nivelado. 

O piso em concreto estrutural deverá ser em argamassa de cimento e 
areia, e brita no traço 1:3:3, esp. 10.0cm, inclusive juntas de dilatação 
tipo korodur dim. 2.0mm, desempenado e nivelado para receber 
polimento com maquina apropriada. 
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IX-ESQUADRIAS: 

Alumínio  

As janelas serão em alumínio, anodizado natural, na coloração 
BRANCA reforçadas, conforme especificações, dimensões e 
características descritas em planilha orçamentária e do projeto. 

a) Ferragens  

As portas internas em alumínio levarão dobradiças em latão, 
inclusive fechaduras internas/externas completa, em cromo branco 
fosco (sem espelho). As demais portas internas terão fechaduras com 
acabamento preto fosco. 

As ferragens serão colocadas de modo que os rebordos de encaixe 
tenham a sua forma exata, não devendo ser toleradas folgas que 
exijam emendas, taliscas de madeira ou outro artifício qualquer. 

As esquadrias em alumínio terão as ferragens definidas de acordo 
com as especificações do fabricante. 

As esquadrias de aço em barras chatas, para grades e chapas para  
portas, janelas,  deverão ser assentadas após total recebimento de 
pintura anti-corrosiva. as chapas deverão ser escovadas e pintadas 
após as instalações necessárias. 

As portas deverão ser escovadas e pintadas com esmalte. 

As portas de segurança deverão ser em chapa de aço  com espessura 
de 14.0mm, reforçada e com os puxadores tipos alavanca de pressão. 

Os portões de chapa  tipo barra chata, reforçados com perfis 
metálicos de dim. 3x6mm, soldados por eletrodos, e deverão estar 
livres de qualquer tipo de corrosão e escovadas para a remoção total 
e impurezas e uma suave demão de pintura anti-corrosiva. 

b) Vidros 

Os serviços de vidraçaria serão executados de acordo com as normas 
brasileiras e os desenhos de detalhes das esquadrias Os vidros 
deverão ser fornecidos nas dimensões pré-fixadas, devendo-se evitar 
os cortes no canteiro de obras. Não se admite o emprego de chapas 
de vidro que apresentem arestas estilhaçadas. No dimensionamento 
das chapas de vidro, deverão ser considerados os efeitos de dilatação 
decorrentes da elevação de temperatura.   

 

As chapas de vidro não deverão apresentar bolhas, lentes, ranhuras 
ou outros defeitos. 

O vidro das esquadrias a serem instaladas será pontilhado espessura 
10.00mm. 
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X- Instalações Hidro-Sanitárias 

Serão executadas conforme especificações e de acordo com o projeto 
específico, obedecendo as normas da ABNT e aprovado pelos órgãos 
competentes. Serão utilizados materiais (tubulações, peças, etc) de 
comprovada qualidade. 

As peças de embutir terão sempre sua borda superior coincidindo 
com a junta horizontal do azulejo. As posições relativas das peças 
sanitárias seguem as seguintes indicações: 

-bancadas: 6ª fiada a partir do piso; 

-porta-papel: 4ª fiada a partir do piso; 

-cabide: 12ª fiada a partir do piso; 

A colocação será executada nas posições indicadas no projeto de 
arquitetura, com especial atenção às indicações do projeto de 
hidráulica. 

 Deverão ser realizados testes quanto aos vazamentos, para 
prevenção por ocasião do final da construção. 

a)- Bancadas, Rodabancadas e Divisórias 

A colocação das bancadas, rodabancadas e divisórias serão 
executadas nas posições indicadas no projeto de arquitetura, com 
especial atenção às indicações do projeto de hidráulica. 

As bancadas e rodabancadas dos banheiros e cozinhas serão em 
granito branco marfim. O assentamento das bancadas será feito com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:6, conforme detalhes no 
projeto. 

As divisórias do sanitário serão em placas de granito branco marfim, 
nas dimensões indicadas nos detalhes do projeto.  

 

 

 

b)- Louças e Metais 

A colocação das louças e metais serão executadas nas posições 
indicadas no projeto de arquitetura, com especial atenção às 
indicações do projeto de hidráulica. 
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As louças deverão seguir as especificações do projeto 
arquitetônico e os não aparentes obedecerão as referências do 
projeto hidráulico.  

Os metais e acessórios aparentes na obra deverão seguir as 
especificações do projeto arquitetônico e os não aparentes 
obedecerão as referências do projeto hidráulico. 

As bacias sanitárias serão em louça branca. 

 Os cabides, saboneteiras e porta - papéis serão em louça branca. 

As cubas serão em tamanho médio, engastadas na parte de baixo da 
bancada, em louça branca.  

As válvulas serão de embutir e com acabamento cromado.  

As grelhas para ralo deverão ser quadradas em inox, com 
acabamento cromado e caixa sifonada.  

Nos lavatórios serão colocadas torneiras de fechamento automático, 
cromada. 

Os sifões dos lavatórios serão de  metal. Os registros de pressão 
serão de boa qualidade. 

XI- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

Serão executadas conforme diretrizes estabelecidas no projeto 
elétrico. Será utilizado material (tubulações, fios, etc) de comprovada 
qualidade, devendo atender às orientações e especificações técnicas 
do projeto elétrico. 

Devem ser utilizados interruptores e tomadas de embutir. 

- Acessórios: 

1- Interruptores 

a)- Comuns - Os interruptores de 1,2 ou 3 seções comuns, que 
acionam luzes de banheiros, camarins e locais normais. 

 

b)- Especiais no Painel Comando Geral  

2- Tomadas 

a)- Comuns - As instaladas embutidas em paredes serão do tipo 
embutir universal. 

b)- Especiais  (2 polos + terra) - Também de embutir na alvenaria. 

3- Indicadores Saída e Banheiros 

Também em modelo próprio. 

4- Caixas de Passagem comuns esmaltadas 
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- Serão de chapas de aço esmaltadas a quente interna e 
externamente, com orelhas para fixação de aparelhos ou similar. 

- Ortogonais de Fundo Móvel (caso necessário) - De chapa 
galvanizada, 4” x 4”  e 4”x 2” com 4 orelhas internas e 3 externas. 

- De passagem - De chapa com uma demão de verniz isolante e outra 
de zarcão na superfície interna; tampos parafusados de chapa nº 
14BWG formando moldura sobre as caixas; as dimensões, quando for 
o caso, estão indicados nos projetos de instalações elétricas. Para 
interruptores e tomadas normais de alvenaria as caixas, usuais 4” x 
4”  e  4” x 2”. 

XII- a)- Instalações Telefônicas 

Serão executadas conforme especificações e de acordo com o projeto 
específico, obedecendo as normas da ABNT e aprovado pelos órgãos 
competentes. Serão utilizados materiais (tubulações, peças, etc) de 
comprovada qualidade. 

XIII- b)- Instalações de Rede Lógica 

Serão executadas conforme especificações e de acordo com o projeto 
específico, obedecendo as normas da ABNT e aprovado pelos órgãos 
competentes. Serão utilizados materiais (tubulações, peças, etc) de 
comprovada qualidade. 

XV- PINTURA. 

 Normas gerais: 

  As embalagens deverão estar totalmente lacradas, e 
livres de qualquer avarias. Quanto a qualidade deverá ser compatível 
com o melhor do mercado – tipo – Suvinil, Coralmur. As demãos não 
inferiores a duas rolagens. Os rolos deverão ser em pelo de carneiro. 

A pintura da quadra seguirá as descriminações acima descrita e com 
largura das faixas não inferior a dez centímetros.    

Todas as superfícies a pintar deverão 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 esperar um intervalo de 24 
horas entre duas demãos sucessivas, com exceção das tintas a base 
de PVA, que permitem um intervalo de 3 horas.  

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas 
superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, etc.), os salpicos 
que não puderem ser evitados deverão ser removidos, empregando-
se removedor adequado. 

Todas as cores serão  definidas pela ADM.  
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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 a 
superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, 
uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho. 

A tinta deve ser entregue na obra  em sua embalagem original de 
fábrica. A tinta só poderá ser diluída ou afinada com solvente 
apropriado e de acordo com as instruções do fabricante. Deve ser 
evitada a sedimentação dos pigmentos, recomendando-se agitar 
vigorosamente as latas ainda fechadas e periodicamente com 
espátulas. 

Todas as peças de serralheira serão cuidadosamente limpas com 
escovas de aço, eliminando-se toda ferrugem ou sujeira existente e 
depois lixadas com lixa d’água, molhadas com querosene. 

Depois de secas, deve-se aplicar uma demão de tinta anti-corrosiva à 
base de cromato de zinco ou zarcão.  Deve ser obedecido um 
intervalo de 24 horas da aplicação da tinta esmalte, a qual constará 
de duas demãos. 

 

1)- Pintura Acrílica 

As paredes deverão ser pintadas com tinta Acrílica cor a ser definida 
em número de demãos necessária ao perfeito acabamento, sobre 
líquido preparador de paredes e massa acrílica.  

2)- Pintura Esmalte 

As portas em madeira receberão pintura em tinta Esmalte na cor 
branco neve, sobre queimação com demão em fundo fosco selador e 
massa a óleo.  

Os marcos e alizares em madeira receberão  pintura em tinta 
esmalte, sobre queimação com uma demão em fundo fosco selador e 
massa a óleo.  

Observações quanto ao assentamento de azulejos e cerâmicas: 

A colocação dos azulejos e cerâmicas será feita de modo a serem 
obtidas juntas “a prumo” de espessura constante não superior a 1,5 
mm. 

Os azulejos e cerâmicas a serem cortadas para a passagem de canos, 
torneiras e outros elementos das instalações não deverão apresentar 
rachaduras em emendas. As bordas de corte serão esmerilhadas de 
forma a apresentarem-se lisas e sem irregularidades. 

O assentamento dos azulejos cerâmicas obedecerá rigorosamente ao 
seguinte: 
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1- Imersão das cerâmicas em água limpa durante 2 horas; 

2- Ao término deste prazo, serão retirados, deixando-se escorrer o 
excesso de água que as recobre, chapiscando-se na face não 
vitrificadas com vigoroso arremesso de argamassa de cimento e 
areia no traço 1:3; 

3- O modo de reconhecer o momento adequado para a execução do 
chapisco será verificar, quando colocados  as cerâmicas a escorrer, se 
desaparece o brilho da lâmina do excesso de água sobre a face a 
chapiscar. 

4- Depois de convenientemente endurecido o chapisco, a cura se 
processando ao  abrigo  do  sol  e  do  vento,   para  evitar  a  
evaporação  rápida,  serão   as cerâmicas imersas em água limpa 
durante as 12 horas que se precedem o seu assentamento. 

5- Para o assentamento nas paredes será empregada a argamassa 
mista de cimento, cal em pasta e areia média, no traço 1:2:8 em 
volume, com espessura máxima de 10 mm, ou argamassa especial. 

6- As paredes serão suficientemente molhadas com mangueira no 
momento do assentamento das cerâmicas, devendo ser considerado 
o umedecimentos produzido por  sucessivos jatos de água contida 
em pequenos recipientes, conforme a prática usual. 

7- Em revestimento de piso a teto haverá, antes do assentamento, 
rigorosa verificação de prumo e níveis, de maneira a se obter um 
arremate perfeito e uniforme, especialmente na concordância das 
cerâmicas com o teto. 

8- As superfícies deverão apresentar-se perfeitamente aprumadas, 
alinhadas e niveladas. 

9- O rejuntamento será feito com pasta de cimento branco e alvaiade, 
sete dias após o término do assentamento. 

Os alinhamentos serão assegurados pelo emprego de pelo menos 
quatro (04) fios de nylon, orientando as juntas verticais e horizontais 
colocadas perfeitamente  a prumo e a nível. A uniformidade das 
juntas será assegurada pelo emprego de separadores (palitos). 

Os azulejos serão assentados com juntas verticais coincidentes, não 
sendo permitida a disposição em contra fiada. Os locais que 
possuírem revestimentos com azulejos não levarão rodapés. 

Soleiras, Peitoris, Rodapés e taberas 

 Todas as soleiras/peitoris das edificações serão de granito branco 
marfim, de acordo com os detalhes do projeto. As dimensões quanto 
ao comprimento variam de acordo com o tamanho dos vãos, 
prevendo sempre um acréscimo de 10 cm para chumbar, tendo a 
largura condizente com as paredes e espessura de 2,5 cm. 
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As soleiras/peitoris serão executadas em peças únicas, serradas, 
polidas e assentadas com argamassa de cimento e areia (1:3) e 
rejuntadas com nata de cimento e areia (1:2). 

Os rodapés serão executados conforme os pisos de cada pavimento. 
Nos pisos cerâmicos devem ser cortados de modo a apresentarem 
alinhamento perfeito, sem lascas ou imperfeições.  Devem ser 
assentados com o mesmo rejunte dos pisos e com a mesma 
espessura. 

Serviços Diversos 

Serão executadas conforme especificações e de acordo com o projeto 
específico, obedecendo as normas da ABNT e aprovado pelos órgãos 
competentes. Serão utilizados materiais (tubulações, peças, etc) de 
comprovada qualidade. 

Limpeza 

Deverá ser feita uma limpeza semanalmente. 

No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral. 

 Considerações Finais 

A obra será executada obedecendo rigorosamente aos projetos de 
Arquitetura de Interiores e Memoriais Descritivos e Especificações. 

Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela 
construtora, serão previamente submetidos a fiscalização para 
exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de primeira 
qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os materiais 
impugnados pela fiscalização dentro do prazo de 72 (setenta e duas) 
horas. 

A mão de obra a ser utilizada será também de primeira qualidade, 
executada com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas 
funções, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento 
possível. 

A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos 
e memoriais deverão ser usados em conjunto, pois se completam. A 
firma construtora será responsável por qualquer serviço executado 
em desacordo com o projeto, correndo, por sua conta exclusiva a 
reconstrução do mesmo.  

Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir 
na interpretação dos desenhos, prevalecendo sempre as cotas 
indicadas em projeto. 

À firma construtora caberá a responsabilidade integral por todos os 
serviços, durante o prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da 
entrega definitiva da obra. Excluir-se-ão da presente 
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responsabilidade, defeitos, quebras ou falhas provocadas ou 
decorrentes do mau uso das instalações em questão.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – Do prazo de execução 
A CONTRATADA obriga-se a concluir a obra no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta), ou seja, 06(seis) meses corridos, a contar do 5º 
(quinto) dia após a assinatura deste instrumento. O prazo será de 25 
de Abril de 2016 à 25 de outubro de 2016. 
 
Parágrafo Primeiro: Não serão computados, no prazo citado, os dias 
em que a Prefeitura Municipal de Caiana impeça a execução normal 
dos serviços. Caso ocorra algum destes fatos, a CONTRATADA deverá 
registrá-lo por escrito, obtendo o ciente da Administração Municipal. 
 
Parágrafo Segundo: O início da obra será precedido, 
obrigatoriamente, de uma reunião entre os representantes da 
Prefeitura Municipal de Caiana, seu consultor técnico e o responsável 
técnico da CONTRATADA acompanhado do mestre de obra. 
 
Parágrafo Terceiro: O prazo para conclusão dos serviços somente 
será alterado por determinação da Prefeitura Municipal de Caiana, se 
porventura houverem modificações de projeto indicadas pela 
Prefeitura Municipal de Caiana que requeiram a paralisação da obra. 
Neste caso, os dias parados serão acrescidos ao prazo de execução 
previsto no “caput”. 
 
Parágrafo Quarto: Não será concedido qualquer dilatação do prazo 
de execução da obra, em decorrência da rejeição de serviços 
defeituosos. A CONTRATADA obriga-se, neste caso, a demoli - los e a 
executá-los, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, na estrita 
conformidade com as especificações do projeto. 
 
Parágrafo Quinto: O presente contrato poderá ser prorrogados nos 
termos da Lei 8666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA -  Da Conclusão da Obra 

A CONTRATADA deverá comunicar por escrito a Prefeitura 
Municipal de Caiana a data de conclusão do serviço, momento no 
qual o local deverá estar em plenas condições de uso. O  Prefeitura 
Municipal de Caiana, então,  terá um prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas para verificação das especificações técnicas e aceite do serviço. 
 
Parágrafo Único: o aceite por parte da Prefeitura Municipal de Caiana 
não exime a CONTRATADA de nenhuma das condições expressas no 
Edital de Licitação, seus anexos e  neste contrato, em especial quanto 
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a defeitos de fabricação, vícios ocultos e procedência legal do 
material fornecido. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Da garantia:  
A  partir do aceite do objeto, obriga-se a CONTRATADA a prestar 
garantia pelo prazo de 01 (um) ano. 
 
Parágrafo Primeiro: a garantia prevista no "caput" desta cláusula não 
abrange a reparação de danos decorrentes de uso inadequado do 
material. 
 
Parágrafo Segundo: o não-cumprimento do estabelecido na presente 
cláusula sujeitará a CONTRATADA, a critério da Prefeitura Municipal 
de Caiana, à multa de até 2% (dois por cento) do valor do contrato, e 
a responder por eventuais perdas e danos, além das sanções 
previstas na Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA QUINTA – Do preço e das condições de pagamento 
O preço total a ser pago pela Prefeitura Municipal de Caiana à 
CONTRATADA pela execução dos serviços do presente contrato é de 
R$ 179.860,00 (Cento e Setenta e nove mil, oitocentos e sessenta 
reais), compreendendo serviços de mão-de-obra e materiais 
previstos na cláusula primeira, incluídos todos os impostos e 
quaisquer outros custos incidentes, sendo 3% na contratação e o 
saldo mediante uma rigorosa medição dos serviços executados, 
devendo ficar retido o equivalente a 10% (dez por cento) do total do 
preço a ser pago somente após a conclusão e o aceite da obra. 
- Reforma da Unidade de Saúde da Família Progresso – R$ 58.531,00 
(Cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais); 
- Reforma e ampliaçãodo Posto de Saúde Barro Branco – R$ 
32.979,00 (Trinta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais); 
- Reforma e ampliação do Posto de Saúde do Divininho – R$ 
88.350,00 (Oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais).  
 
Parágrafo Primeiro: o preço não sofrerá correção de qualquer 
espécie. 
 
Parágrafo Segundo: caso o vencimento recaia em dia em que não haja 
expediente bancário o mesmo será prorrogado, automaticamente, 
para o primeiro dia útil seguinte. 
 

Parágrafo Terceiro: os pagamentos serão efetuados através de 
crédito em conta corrente ou cheque nominal à CONTRATADA. 
mediante a apresentação dos respectivos documentos legais de 
cobrança,  na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caiana, ou, 
mediante acordo entre as partes. 
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Parágrafo Quarto: O presente contrato poderá ser aditivado ou 
suprimido nos termos do artigo 65/2013. 
 
CLÁUSULA SEXTA – Da multa por atraso na entrega e execução 
do serviço 
Em caso de atraso na conclusão dos serviços ou na hipótese de não-
aceitação do mesmo, poderá a Prefeitura Municipal de Caiana, a seu 
exclusivo critério, aplicar ao licitante vencedor multa de 0,1% (zero 
vírgula um por cento) calculada sobre o valor total do serviço, por 
dia de atraso ocorrido, até o limite máximo de 2% (dois por cento). 
Na hipótese de o atraso persistir por mais de 30 (trinta) dias, poderá 
a Prefeitura Municipal de Caiana, a seu critério, considerar 
rescindido o contrato, sem prejuízo da multa e de ressarcimento por 
eventuais perdas e danos verificados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Das obrigações da CONTRATADA 
São obrigações da CONTRATADA, além de outras especificadas neste 
contrato: 
 
a) Executar os serviços e fornecer os materiais, objeto do presente 
contrato, descritos na cláusula primeira, dentro das especificações 
exigidas. 
 
b) Responsabilizar-se pela exatidão dos serviços executados, 
obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas e por conta da 
garantia proposta, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e 
quaisquer outras irregularidades ocorridas na execução do contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Das obrigações da Prefeitura Municipal de 
Caiana 
São obrigações da Prefeitura Municipal de Caiana, além de outras 
especificadas neste contrato oferecer as devidas condições para a 
execução do serviço objeto do presente contrato. 
 
 
CLÁUSULA NONA – Da rescisão: o presente contrato poderá ser 
rescindido de pleno direito pela Prefeitura Municipal de Caiana, 
independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, 
nas seguintes hipóteses: 
 
a) Inexecução parcial ou total do contrato. 

 
b) Decretação de falência, pedido de concordata, liquidação judicial 
ou extrajudicial ou suspensão pelas autoridades competentes das 
atividades da CONTRATADA. 
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c) Inobservância de dispositivos legais. 
 
d) Dissolução da empresa CONTRATADA. 
 
e) Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93. 
 
Parágrafo Único: nas hipóteses das alíneas “a” e/ou “c”, a parte 
inadimplente será responsável pelo ressarcimento, à outra, de 
eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Da novação 
A abstenção, por parte da Prefeitura Municipal de Caiana, de 
utilização de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam em 
razão deste contrato e/ou da Lei, não importará em renúncia destes 
mesmos direitos e faculdades, que poderão ser exercidos, em 
qualquer tempo a exclusivo juízo da Prefeitura Municipal de Caiana , 
sem gerar precedente invocável. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – Dos recursos financeiros 

02010.1030100991.039 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de 
Saúde 
44905100000 – Obras e Instalações 
Ficha: 384 
Fonte: 123 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA – Das comunicações 
Todas as comunicações relativas ao presente contrato serão 
consideradas como regularmente efetuadas se entregues ou enviadas 
por carta protocolada, por telegrama ou fac-símile, nos endereços 
indicados no preâmbulo deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA – Dos anexos 
Fazem parte integrante do presente Contrato, independente de 
transcrição, o Edital de Licitação 022/2014, seus anexos e a Proposta 
da CONTRATADA, no que couber. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA – Do foro 
Fica eleito o Foro da Comarca de Espera Feliz/MG para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer 
outro por mais especial que seja. 
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E assim, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o 
presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
juntamente com duas testemunhas que também subscrevem. 

 
 
Em Caiana - MG, 25 de Abril de 2016. 
 
 

Prefeitura Municipal de Caiana 
SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI 

 
 
 
 
 

TORRE FORTE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 
(CONTRATADA) 

 
 
 
Testemunha 1 : __________________________________ 
 
 
Testemunha 2: ___________________________________ 
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ANEXO AO CONTRATO 
 
 

SERVIÇOS INICIAIS 

 

A placa da obra deverá ser de chapa metálica nas dimensões de 
3.0 x 1.5m, com a descrição determinada pela administração local e 
inclusive cores padrão, fixada com madeira apropriadas há uma altura 
de no mínimo 3.00m. 

 

II –SERVIÇOS PRELIMINARES 

    A escavação será realizada de forma manual para  
abertura dos locais determinado em projeto e cintamento. 

  O Reaterro deverá ser obedecido normas de compactação por 
maço de madeira de 15.0kg, ou mecânico com equipamento especifico tipo 
hidráulico  e umedecido as camadas de até 30 cm para compactação.  

III-INFRA-ESTRUTURA   

A infra-estrutura básica será executada com madeira tipo pinus 
em tábua dim 2.5x 30 cm, com sua utilização de até 5(cinco) vezes, 
incluindo todo material, corte, fixação, montagem, travamento em 
tarugos de madeira e arame recozido, desmontagem e com aditivo de 
desforma a base de água.   

O aço deverá ser  do tipo CA-50ª,  Com bitolas de 6.3 mm a 10.0 
mm (1/4” – 3/8”). sem a presença de contaminação por ferrugem ou 
agentes químicos. Todo o aço a ser empregado deverá estar estocado 
em local protegido por fenômenos naturais. 

O concreto para infra estrutura deverá ser livre de impurezas e 
com FCK 25 MPA. e os corpos de provas deverão ser conduzidos a 
empresa para análise e seus laudos entregues a fiscalização para 
comprovação. A desforma não deverá ocorres antes de 07 dias de 
concretagem, os cobrimentos do aço deverá ser obedecido ao 
especificado em projeto. (os corpos de provas deverão ser fornecidos 
pela empresa especifica). 

IV – SUPER-ESTRUTURA 

A forma para concretagem será de madeira compensada 
resinada protegida por aditivo de desforma e com espessura não 
inferior a 12 mm, reforçada com sarrafos de madeira e arame recozido. 
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Sua desmontagem deverá ser cuidadosamente realizada para não afetar 
a superfície concretada.   

 

 

O aço deverá ser  do tipo CA-50A Com bitolas de 6.3 mm a 
10.0mm (1/4” – 3/8”), 12.5 mm a 25 mm(1/2”a 1”),   sem a presença de 
contaminação por ferrugem ou agentes químicos. Todo o aço a ser 
empregado deverá estar estocado em local protegido por fenômenos 
naturais. 

VI – ALVENARIA  
A alvenaria de tijolo cerâmico de dim. 10x19x29, deverá ser 

assentada sobre  base de concreto magro nos limites da arquibancada e 
palco, devendo ser assentados com argamassa de cimento, areia, saibro 
em traço de 1:3:3. Assentado de forma a ficares ligados por uma camada 
de argamassa de exp. 10.0mm, intertravados.  

Serão executadas vergas em concreto nas portas e janelas e 
básculas a serem instaladas, nas dim. 0.10x0.12m. Deverão ser 
moldados “in loco”, armado com duas barras de aço de diam. 8.0mm. 

VII- REVESTIMENTOS 

Condições Gerais 

Antes de iniciar os trabalhos de revestimentos devem ser 
adotadas providências para que todas as superfícies a revestir estejam 
firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. 

Revestimentos de Parede e  Teto 

Os revestimentos apresentarão parâmetros técnicos perfeitos, 
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os 
planos perfeitos. As superfícies das paredes serão limpas a vassoura e 
abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. 

Todas as instalações hidráulicas e elétricas serão executadas 
depois de pronto o emboço ou as faixas mestras do mesmo, evitando-se 
dessa forma, retoques no revestimento fino. 

1)- Chapisco  

Deverá ser aplicado uniformemente em todas as paredes a 
revestir, com argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3. 

2)- Emboço 

O emboço deverá ser aplicado nas paredes que receberão  
azulejo, o qual será constituído de argamassa no traço 1:5, com 
espessura máxima de 2,5 cm perfeitamente aprumadas. O emboço será 
aplicado sobre o chapisco. 

3)- Reboco 
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O emboço deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o 
reboco. As impurezas visíveis serão removidas. A superfície do emboço, 
antes da aplicação do reboco, será abundantemente molhada. 

Os rebocos  só serão executados depois da colocação dos marcos 
(batente) e antes da colocação de guarnição e rodapés. 

Em todas as paredes que receberão pintura deverá ser aplicado, 
sobre o chapisco, reboco do tipo paulista no traço 1:2:5, de cimento 
saibro e areia apresentando planos perfeitamente desempenados, 
aprumados, alinhados e nivelados com arestas vivas e planos perfeitos. 

A areia deverá ser peneirada com peneira fina, após o que 
adicionar-se-á o volume da cal em pasta, efetuando-se a mistura manual 
ou mecanicamente, até que esta se apresente homogênea, 
acrescentando-se em seguida, a água necessária. O cimento será 
adicionado somente na ocasião do uso da argamassa. 

        4)- Azulejo 

Os  azulejos serão de primeira qualidade, apresentando arestas 
vivas, sem bisel, bem cozidos e perfeitamente planos e esquadrados, 
isentos de fendas ou falhas. O rejunte deverá ser no máximo 1,5 mm, 
convenientemente alinhados e aprumados. 

Sobre o emboço deverão ser assentados os azulejos com 
argamassa de cimento especial tipo  Quartizolit ou similar. As peças 
serão convenientemente assentadas com cuidado suficiente para 
garantir juntas do topo ditas soltas e uniformes. 

Argamassa e Rejunte para assentamento de azulejos   

O revestimento só poderá ser iniciado após a completa pega da 
argamassa das alvenarias e depois de concluídas e testadas as 
tubulações a serem embutidas. O rejunte será na cor branca.  

 

VIII- PISO E PAVIMENTAÇÃO: 

Revestimento de Piso  

1)- Contra-pisos  

Regularização de contrapiso sobre lajes de concreto: 

Este contrapiso será executado com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:2:4, exp. 8cm,  sobre a base de concreto, quando estiver 
fresco. A superfície deverá ser conservada úmida, durante os 7 (sete) 
primeiros dias de cura. 

2)- Cerâmica 

Os ladrilhos serão de massa homogêneas, bem cozidos e 
perfeitamente planos e gabaritados. A colocação deverá ser com juntas 
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contínuas sem amarração e deverá ter perfeita uniformidade. Padrão 
fino liso PI 06, classe 1.  

Nos banheiros será utilizada cerâmica no mínimo 30x30cm e no 
máximo 35x35cm, na cor cinza. 

O assentamento deverá ser com argamassa de cimento e areia, 
traço 1:3 ou  de argamassa pronta. As juntas deverão ser de 10 mm. 
Antes do completo endurecimento da argamassa de rejuntamento, 
deverá ser procedida a completa limpeza da superfície. 

 Argamassa e Rejunte para assentamento de cerâmicas 

O revestimento só poderá ser iniciado após a completa pega da 
argamassa das alvenarias e depois de concluídas e testadas às 
tubulações a serem embutidas. A argamassa de assentamento deverá 
ser de cal e areia no traço de 1:3. 

  O piso cimentado deverá ser em argamassa de cimento e areia, 
traço 1:3, esp. 2.0cm, desempenado e nivelado. 

O piso em concreto estrutural deverá ser em argamassa de 
cimento e areia, e brita no traço 1:3:3, esp. 10.0cm, inclusive juntas de 
dilatação tipo korodur dim. 2.0mm, desempenado e nivelado para 
receber polimento com maquina apropriada. 

 

IX-ESQUADRIAS: 

Alumínio  

As janelas serão em alumínio, anodizado natural, na coloração 
BRANCA reforçadas, conforme especificações, dimensões e 
características descritas em planilha orçamentária e do projeto. 

a) Ferragens  

As portas internas em alumínio levarão dobradiças em 
latão, inclusive fechaduras internas/externas completa, 
em cromo branco fosco (sem espelho). As demais 
portas internas terão fechaduras com acabamento 
preto fosco. 

As ferragens serão colocadas de modo que os rebordos de 
encaixe tenham a sua forma exata, não devendo ser toleradas folgas que 
exijam emendas, taliscas de madeira ou outro artifício qualquer. 

As esquadrias em alumínio terão as ferragens definidas de 
acordo com as especificações do fabricante. 

As esquadrias de aço em barras chatas, para grades e chapas 
para  portas, janelas,  deverão ser assentadas após total recebimento de 
pintura anti-corrosiva. as chapas deverão ser escovadas e pintadas após 
as instalações necessárias. 
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As portas deverão ser escovadas e pintadas com esmalte. 

As portas de segurança deverão ser em chapa de aço  com 
espessura de 14.0mm, reforçada e com os puxadores tipos alavanca de 
pressão. 

Os portões de chapa  tipo barra chata, reforçados com perfis 
metálicos de dim. 3x6mm, soldados por eletrodos, e deverão estar 
livres de qualquer tipo de corrosão e escovadas para a remoção total e 
impurezas e uma suave demão de pintura anti-corrosiva. 

b) Vidros 

Os serviços de vidraçaria serão executados de acordo com as 
normas brasileiras e os desenhos de detalhes das esquadrias Os vidros 
deverão ser fornecidos nas dimensões pré-fixadas, devendo-se evitar os 
cortes no canteiro de obras. Não se admite o emprego de chapas de 
vidro que apresentem arestas estilhaçadas. No dimensionamento das 
chapas de vidro, deverão ser considerados os efeitos de dilatação 
decorrentes da elevação de temperatura.   

As chapas de vidro não deverão apresentar bolhas, lentes, 
ranhuras ou outros defeitos. 

O vidro das esquadrias a serem instaladas será pontilhado 
espessura 10.00mm. 

 

X- Instalações Hidro-Sanitárias 

Serão executadas conforme especificações e de acordo com o 
projeto específico, obedecendo as normas da ABNT e aprovado pelos 
órgãos competentes. Serão utilizados materiais (tubulações, peças, etc) 
de comprovada qualidade. 

As peças de embutir terão sempre sua borda superior 
coincidindo com a junta horizontal do azulejo. As posições relativas das 
peças sanitárias seguem as seguintes indicações: 

-bancadas: 6ª fiada a partir do piso; 

-porta-papel: 4ª fiada a partir do piso; 

-cabide: 12ª fiada a partir do piso; 

A colocação será executada nas posições indicadas no projeto de 
arquitetura, com especial atenção às indicações do projeto de 
hidráulica. 

 Deverão ser realizados testes quanto aos vazamentos, para 
prevenção por ocasião do final da construção. 

a)- Bancadas, Rodabancadas e Divisórias 
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A colocação das bancadas, rodabancadas e divisórias serão 
executadas nas posições indicadas no projeto de arquitetura, com 
especial atenção às indicações do projeto de hidráulica. 

As bancadas e rodabancadas dos banheiros e cozinhas serão em 
granito branco marfim. O assentamento das bancadas será feito com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:6, conforme detalhes no 
projeto. 

As divisórias do sanitário serão em placas de granito branco 
marfim, nas dimensões indicadas nos detalhes do projeto.  

b)- Louças e Metais 

A colocação das louças e metais serão executadas nas posições 
indicadas no projeto de arquitetura, com especial atenção às indicações 
do projeto de hidráulica. 

As louças deverão seguir as especificações do projeto arquitetônico e os não 
aparentes obedecerão as referências do projeto hidráulico.  

Os metais e acessórios aparentes na obra deverão seguir as 
especificações do projeto arquitetônico e os não aparentes obedecerão 
as referências do projeto hidráulico. 

As bacias sanitárias serão em louça branca. 

 Os cabides, saboneteiras e porta - papéis serão em louça branca. 

As cubas serão em tamanho médio, engastadas na parte de baixo 
da bancada, em louça branca.  

As válvulas serão de embutir e com acabamento cromado.  

As grelhas para ralo deverão ser quadradas em inox, com 
acabamento cromado e caixa sifonada.  

Nos lavatórios serão colocadas torneiras de fechamento 
automático, cromada. 

Os sifões dos lavatórios serão de  metal. Os registros de pressão 
serão de boa qualidade. 

XI- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

Serão executadas conforme diretrizes estabelecidas no projeto 
elétrico. Será utilizado material (tubulações, fios, etc) de comprovada 
qualidade, devendo atender às orientações e especificações técnicas do 
projeto elétrico. 

Devem ser utilizados interruptores e tomadas de embutir. 

- Acessórios: 

1- Interruptores 
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a)- Comuns - Os interruptores de 1,2 ou 3 seções comuns, que 
acionam luzes de banheiros, camarins e locais normais. 

 

b)- Especiais no Painel Comando Geral  

2- Tomadas 

a)- Comuns - As instaladas embutidas em paredes serão do tipo 
embutir universal. 

b)- Especiais  (2 polos + terra) - Também de embutir na 
alvenaria. 

3- Indicadores Saída e Banheiros 

Também em modelo próprio. 

4- Caixas de Passagem comuns esmaltadas 

- Serão de chapas de aço esmaltadas a quente interna e 
externamente, com orelhas para fixação de aparelhos ou similar. 

- Ortogonais de Fundo Móvel (caso necessário) - De chapa 
galvanizada, 4” x 4”  e 4”x 2” com 4 orelhas internas e 3 externas. 

- De passagem - De chapa com uma demão de verniz isolante e 
outra de zarcão na superfície interna; tampos parafusados de chapa nº 
14BWG formando moldura sobre as caixas; as dimensões, quando for o 
caso, estão indicados nos projetos de instalações elétricas. Para 
interruptores e tomadas normais de alvenaria as caixas, usuais 4” x 4”  e  
4” x 2”. 

XII- a)- Instalações Telefônicas 

Serão executadas conforme especificações e de acordo com o 
projeto específico, obedecendo as normas da ABNT e aprovado pelos 
órgãos competentes. Serão utilizados materiais (tubulações, peças, etc) 
de comprovada qualidade. 

XIII- b)- Instalações de Rede Lógica 

Serão executadas conforme especificações e de acordo com o 
projeto específico, obedecendo as normas da ABNT e aprovado pelos 
órgãos competentes. Serão utilizados materiais (tubulações, peças, etc) 
de comprovada qualidade. 

 

XV- PINTURA. 

 Normas gerais: 

  As embalagens deverão estar totalmente lacradas, e livres de 
qualquer avarias. Quanto a qualidade deverá ser compatível com o melhor do 
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mercado – tipo – Suvinil, Coralmur. As demãos não inferiores a duas rolagens. 
Os rolos deverão ser em pelo de carneiro. 

A pintura da quadra seguirá as descriminações acima descrita e 
com largura das faixas não inferior a dez centímetros.    

Todas as superfícies a pintar deverão 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 esperar um intervalo de 24 horas 
entre duas demãos sucessivas, com exceção das tintas a base de PVA, 
que permitem um intervalo de 3 horas.  

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas 
superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, etc.), os salpicos que 
não puderem ser evitados deverão ser removidos, empregando-se 
removedor adequado. 

Todas as cores serão  definidas pela ADM.  

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 a 
superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade 
quanto à textura, tonalidade e brilho. 

A tinta deve ser entregue na obra  em sua embalagem original de 
fábrica. A tinta só poderá ser diluída ou afinada com solvente 
apropriado e de acordo com as instruções do fabricante. Deve ser 
evitada a sedimentação dos pigmentos, recomendando-se agitar 
vigorosamente as latas ainda fechadas e periodicamente com espátulas. 

Todas as peças de serralheira serão cuidadosamente limpas com 
escovas de aço, eliminando-se toda ferrugem ou sujeira existente e 
depois lixadas com lixa d’água, molhadas com querosene. 

Depois de secas, deve-se aplicar uma demão de tinta anti-
corrosiva à base de cromato de zinco ou zarcão.  Deve ser obedecido um 
intervalo de 24 horas da aplicação da tinta esmalte, a qual constará de 
duas demãos. 

1)- Pintura Acrílica 

As paredes deverão ser pintadas com tinta Acrílica cor a ser 
definida em número de demãos necessária ao perfeito acabamento, 
sobre líquido preparador de paredes e massa acrílica.  

2)- Pintura Esmalte 

As portas em madeira receberão pintura em tinta Esmalte na cor 
branco neve, sobre queimação com demão em fundo fosco selador e 
massa a óleo.  
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Os marcos e alizares em madeira receberão  pintura em tinta 
esmalte, sobre queimação com uma demão em fundo fosco selador e 
massa a óleo.  

Observações quanto ao assentamento de azulejos e 
cerâmicas: 

A colocação dos azulejos e cerâmicas será feita de modo a serem 
obtidas juntas “a prumo” de espessura constante não superior a 1,5 
mm. 

Os azulejos e cerâmicas a serem cortadas para a passagem de 
canos, torneiras e outros elementos das instalações não deverão 
apresentar rachaduras em emendas. As bordas de corte serão 
esmerilhadas de forma a apresentarem-se lisas e sem irregularidades. 

O assentamento dos azulejos cerâmicas obedecerá 
rigorosamente ao seguinte: 

1- Imersão das cerâmicas em água limpa durante 2 horas; 

2- Ao término deste prazo, serão retirados, deixando-se escorrer 
o excesso de água que as recobre, chapiscando-se na face não 
vitrificadas com vigoroso arremesso de argamassa de cimento e areia 
no traço 1:3; 

3- O modo de reconhecer o momento adequado para a execução 
do chapisco será verificar, quando colocados  as cerâmicas a escorrer, 
se desaparece o brilho da lâmina do excesso de água sobre a face a 
chapiscar. 

4- Depois de convenientemente endurecido o chapisco, a cura se 
processando ao  abrigo  do  sol  e  do  vento,   para  evitar  a  evaporação  
rápida,  serão   as cerâmicas imersas em água limpa durante as 12 horas 
que se precedem o seu assentamento. 

5- Para o assentamento nas paredes será empregada a 
argamassa mista de cimento, cal em pasta e areia média, no traço 1:2:8 
em volume, com espessura máxima de 10 mm, ou argamassa especial. 

6- As paredes serão suficientemente molhadas com mangueira 
no momento do assentamento das cerâmicas, devendo ser considerado 
o umedecimentos produzido por  sucessivos jatos de água contida em 
pequenos recipientes, conforme a prática usual. 

7- Em revestimento de piso a teto haverá, antes do 
assentamento, rigorosa verificação de prumo e níveis, de maneira a se 
obter um arremate perfeito e uniforme, especialmente na concordância 
das cerâmicas com o teto. 

8- As superfícies deverão apresentar-se perfeitamente 
aprumadas, alinhadas e niveladas. 
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9- O rejuntamento será feito com pasta de cimento branco e 
alvaiade, sete dias após o término do assentamento. 

Os alinhamentos serão assegurados pelo emprego de pelo menos 
quatro (04) fios de nylon, orientando as juntas verticais e horizontais 
colocadas perfeitamente  a prumo e a nível. A uniformidade das juntas 
será assegurada pelo emprego de separadores (palitos). 

Os azulejos serão assentados com juntas verticais coincidentes, 
não sendo permitida a disposição em contra fiada. Os locais que 
possuírem revestimentos com azulejos não levarão rodapés. 

Soleiras, Peitoris, Rodapés e taberas 

 Todas as soleiras/peitoris das edificações serão de granito 
branco marfim, de acordo com os detalhes do projeto. As dimensões 
quanto ao comprimento variam de acordo com o tamanho dos vãos, 
prevendo sempre um acréscimo de 10 cm para chumbar, tendo a 
largura condizente com as paredes e espessura de 2,5 cm. 

As soleiras/peitoris serão executadas em peças únicas, serradas, 
polidas e assentadas com argamassa de cimento e areia (1:3) e 
rejuntadas com nata de cimento e areia (1:2). 

Os rodapés serão executados conforme os pisos de cada 
pavimento. Nos pisos cerâmicos devem ser cortados de modo a 
apresentarem alinhamento perfeito, sem lascas ou imperfeições.  
Devem ser assentados com o mesmo rejunte dos pisos e com a mesma 
espessura. 

Serviços Diversos 

Serão executadas conforme especificações e de acordo com o 
projeto específico, obedecendo as normas da ABNT e aprovado pelos 
órgãos competentes. Serão utilizados materiais (tubulações, peças, etc) 
de comprovada qualidade. 

Limpeza 

Deverá ser feita uma limpeza semanalmente. 

No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral. 

 Considerações Finais 

A obra será executada obedecendo rigorosamente aos projetos 
de Arquitetura de Interiores e Memoriais Descritivos e Especificações. 

Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela 
construtora, serão previamente submetidos a fiscalização para 
exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de primeira 
qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os materiais 
impugnados pela fiscalização dentro do prazo de 72 (setenta e duas) 
horas. 
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A mão de obra a ser utilizada será também de primeira 
qualidade, executada com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de 
suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento 
possível. 

A presente especificação de materiais, bem como todos os 
desenhos e memoriais deverão ser usados em conjunto, pois se 
completam. A firma construtora será responsável por qualquer serviço 
executado em desacordo com o projeto, correndo, por sua conta 
exclusiva a reconstrução do mesmo.  

Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a 
surgir na interpretação dos desenhos, prevalecendo sempre as cotas 
indicadas em projeto. 

À firma construtora caberá a responsabilidade integral por todos 
os serviços, durante o prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da 
entrega definitiva da obra. Excluir-se-ão da presente responsabilidade, 
defeitos, quebras ou falhas provocadas ou decorrentes do mau uso das 
instalações em questão.  

 
 
 

 


