
 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

1. OBJETO 

 

O presente Termo de Referência tem por objetivo orientar o processo de seleção e 

contratação de empresa para PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO E REMOÇÃO DO 

GRADIL NO ENTORNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Esta Licitação decorre da necessidade de realização de pintura das paredes e 

adereços externos do Prédio do Legislativo Municipal, que deve ter sua conservação 

preservada por se tratar de importante patrimônio histórico e cultural do municipal. A 

última pintura no prédio fora realizada no ano de 2011. 

A remoção do gradil no entorno do Prédio se dá por recomendação do Ministério 

Público do Estado, também por se tratar de Prédio Histórico. 

 

 

3. FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização da realização dos serviços será exercida por uma Comissão de 

Fiscalização e Acompanhamento designada pela Presidência da Câmara Municipal de 

Guaxupé. 

 

 

4. MEMORIAL DESCRITIVO 

 

4.1.  O presente Memorial Descritivo de procedimentos estabelece as 

condições técnicas a serem obedecidas na execução dos serviços acima 

citados, fixando portanto os parâmetros mínimos a serem atendidos para 

materiais e serviços, e constituirão parte integrante do contrato de 

serviços. 

4.2. Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância 

com as prescrições contidas no presente memorial, com as técnicas da 

ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas 

sucessoras e orientação da Comissão. 

4.3. As cores a serem empregadas serão informadas através de uma 

REFERÊNCIA, devendo no entanto serem previamente aprovadas pela 

fiscalização a partir de uma amostra no local. 

4.4. Os projetos básicos I, II e III constituem parte integrante deste Termo de 

Referência. 



 

5. PINTURAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

5.1. Todas as superfícies a pintar e ou repintar deverão estar firmes, secas, 

limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se 

necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de 

pintura ou repintura a elas destinadas. 

5.2. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções 

especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as 

tintas sequem inteiramente. 

5.3. Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar 

salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura 

(revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.). 

5.4. Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os 

vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com 

outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura e ou 

repintura. 

5.5. Nas esquadrias metálicas deverão ser removidos dos vidros qualquer 

vestígio ou respingo de pintura – inclusive anteriores ao presente 

serviço – externa e internamente.  

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

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas 

entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante 

para cada tipo de tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e 

a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas após cada demão 

de massa, ou de acordo com recomendações do fabricante. 

5.7. Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação.  

5.8. Tratando-se de repintura, apenas nos locais onde o fundo ou a pintura 

principal já não existe mais, ou no caso de ferrugens à serem removidas. 

serão aplicadas tintas de base, selador ou fundo próprio em 1 ou 2 

demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura 

das superfícies e completa uniformização de tons e texturas. 

5.9. Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta 

uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, 

e brilhante). 

5.10. O reboco não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, 

tubulações furadas, infiltrações por superfícies adjacentes não 

protegidas, etc. A causa da umidade deverá ser removida antes da 

aplicação da pintura e ou repintura. 

5.11. Os rebocos e ou tintas em desagregação deverão ser removidos e 

aplicados novo rebocos, ou novos fundos e tinta de acabamento. 

5.12. Manchas de gordura deverão ser eliminadas com uma solução de 

detergente e água, bem como mofos com uma solução de cândida e 

água, enxaguar e deixar secar. 

5.13. Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até 

eliminar o brilho, remover o pó com pano úmido e após a secagem da 

superfície aplicar uma ou mais demãos de acabamento até atingir estado 

de nova.  

 



 

 

6. PINTURAS EXTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, COM OU SEM MASSA 

CORRIDA. 

 

6.1. Pinturas em alvenarias, tetos e concretos externos não aparentes 

revestidos com massa paulista e sem especificação particular, deverão 

ter acabamento conforme padrão existente, e demais locais à serem 

determinados pela Comissão.  

6.2. Marcas adotadas: Marcas e produtos de primeira linha no mercado e  

recomendados pela Fiscalização. 

6.3. O produto deverá ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido 

antes da aplicação, sendo que para sua diluição quando necessária será 

feita com água pura. Após a diluição da tinta, a mesma deverá 

apresentar-se perfeitamente homogênea. 

6.4. No caso de repinturas, proceder a limpeza, conforme recomendações já 

descritas e outras pertinentes, lixar para retirada do brilho e proceder à 

pintura em duas ou mais demãos até atingir cobertura e acabamento 

perfeitos. 

6.5. Nos locais onde o fundo ou a pintura principal já não existe mais, ou no 

caso de ferrugens à serem removidas. serão aplicadas tintas de base, 

selador ou 1 ou 2 demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a 

perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e 

texturas. 

6.6. Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa acrílica  

para superfícies externas. 

 

 

7. PINTURAS COM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS E 

SIMILARES METÁLICOS, ETC. 

 

7.1. Durante a execução dos serviços as esquadrias e similares metálicos, as 

peças que estiverem em mau estado ou cuja pintura ou fundo estiver 

danificado, destas deverão ser eliminados todos os vestígios de ferrugem 

com escova de aço, lixa e solvente e, ou em casos mais sérios, utilizar 

produtos desoxidantes. 

7.2. As graxas e gorduras devem ser eliminadas com pano embebido em 

aguarrás ou Thinner. 

7.3. Imediatamente após a secagem, no caso de repintura, onde for necessário 

aplicar uma demão de Fundo Universal para peças metálicas de ferro ou 

aço, Super Galvite para galvanizados ou produtos de primeira linha 

recomendados pela Comissão. 

7.4. Proceder a lixação do fundo levemente e com lixa fina sem removê-lo, para 

eliminar o excesso de pó do fundo, que adere a superfície, e a aspereza, e 

após a lixação eliminar o pó com pano embebido em aguarrás e retocar 

com nova aplicação de fundo nos locais onde o mesmo foi retirado. 

7.5. No caso das Esquadrias metálicas, as massas ou baguetes de fixação dos 

vidros que estiverem danificadas deverão ser reconstituídas e pintadas na 

mesma cor que a esquadria. 



 

 

8. AS PINTURAS COM ESMALTE SINTÉTICO OU TINTA A ÓLEO SOBRE 

ESQUADRIAS E SIMILARES EM MADEIRA   

 

8.1. As pinturas com esmalte sintético ou tinta a óleo sobre esquadrias e 

similares em madeira deverá utilizar marcas de primeira linha de 

mercado ou indicadas e recomendadas pela Comissão. 

8.2. Nas esquadrias e similares em madeira deve-se proceder da seguinte 

forma: 

a) No caso de repintura lixar até a retirada do brilho. 

b) As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, 

óleos, etc. Nós ou veios resinosos deverão ser primeiramente 

selados com verniz. 

c) Após o lixamento proceder a limpeza com pano seco e aplicar 

massa à óleo para madeira, a base de resina aquídica longa em 

óleo, empregada para corrigir imperfeições em superfícies de 

madeira, com diluição de 5% de redutor 670 se desejar facilitar a 

aplicação. Após a secagem, lixar novamente, eliminar o pó e aplicar 

o acabamento à óleo ou sintético, em três ou mais demãos até 

atingir acabamento perfeito, sendo a primeira demão com diluição 

de até 15%, e a segunda e/ou terceira demãos com diluição de 

10% de redutor 670, sendo vedado o uso de corantes. 

d) Pintar com umidade relativa do ar inferior à 85%, temperatura 

superior a 10°C e inferior à 40°C. 

 

 

9. REPAROS E LIMPEZA DOS SERVIÇOS 

 

9.1. Os reparos e limpeza dos locais de serviço se dará tanto durante e após a 

conclusão dos mesmos, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos 

ou repostos, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a Câmara 

Municipal, danificados por culpa da Licitante Vencedora, danos estes 

eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou 

trabalhos adjacentes, ou à itens já executados dos próprios serviços. 

9.2. A Licitante Vencedora deverá proceder periodicamente à limpeza dos 

locais dos serviços e de seus complementos removendo os entulhos e 

sujeiras resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de 

serviços e adjacências provocados com a execução dos serviços, para 

bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao 

funcionamento do edifício. 

9.3. Os serviços deverão ser executados de maneira tal a provocar o mínimo 

de sujeira possível, e sem causar transtornos aos ambientes. 

 

 

10. LIMPEZA FINAL 

 



 

10.1.  Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais 

de todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão 

removidos para o descarte apropriado. 

10.2. Em seguida será feita uma varredura geral e limpeza dos locais objetos 

dos serviços, e de seus complementos. 

10.3. Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, 

tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em 

solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda 

poeira. 

10.4. Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e 

sujeiras, etc. 

 

 

11. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 

A contratada deverá obrigatoriamente manter na obra, para sua direção, no mínimo 

um Mestre de Obras, em período integral dos serviços, e um Engenheiro Civil ou 

Arquiteto para acompanhamento dos serviços executados, em períodos que a 

contratada julgue necessário, sendo que os valores para remuneração destes serviços 

deverão estar incluídos na composição do BDI. 

 

 

12. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

Para aceitação da proposta a Comissão de Licitação considerará as características do 

serviço ofertado e sua conformidade com as especificações do Edital, bem como a 

conformidade com o preço de mercado. 

Não serão aceitas propostas com valores superiores a R$ 39.342,44 (trinta e nove 

mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), em virtude 

da Planilha de Custos a seguir. 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
 

QUANT.  
 

UN.  
  

 PREÇO 
UNITÁRO   

 CUSTO TOTAL  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
    

1.500,00 

1.1 MOBILIZAÇÃO   1,00 VB 
 

1.500,00 1.500,00 

2 REMOCÕES E INSTALAÇÕES 
    

1.191,90 

2.1 

REMOÇÃO DE GRADIL EXTERNO  H=2m - inclusive 
fechamento e acabamento de aberturas que 
permanecerem na mureta base do gradil, 
proveniente do chumbamento dos montantes, 
transporte e armazenamento adequado, no 
própio edificio, em  indicado pela fiscalização. 

44,00 m 
 

20,25 891,00 

2.2 

ISNTALAÇÃO DE GRADIL EXTERNO  H=2m - 
fechamento do estacionamento coberto com o 
reaproveitamento do gradil removido, incluso 
reparos , soldas (se necessário), chumbamentos e 
acabamentos no piso. 

6,00 m 
 

50,15 300,90 

3 PINTURAS 
    

33.650,54 



 

3.1 PAREDES EXTERNAS 
    

24.418,19 

3.1.1 

PINTURA EXTERNA - BASE E RODAPÉ DO 
EDIFICIO (altura até 3,90M) - pintura em tinta 
látex acrílica - 2 de mão ou mais onde for 
necessário para cobertura total, nas cores 
indicadas no projeto e aprovadas pela fiscalização 
após amostra. Preparo e limpeza da base 
existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

248,83 m² 
 

R$ 16,19 4.028,56 

3.1.2 

PINTURA EXTERNA - CORPO DO EDIFICIO, 
MUROS E MURETAS (altura até 8,40M) - pintura 
em tinta látex acrílica - 2 de mão ou mais onde for 
necessário para cobertura total, nas cores 
indicadas no projeto e aprovadas pela fiscalização 
após amostra. Preparo e limpeza da base 
existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

673,81 m² 
 

17,13 11.542,37 

3.1.3 

PINTURA EXTERNA - PLATIBANDA (altura até 
10,00M) - pintura em tinta látex acrílica - 2 de 
mão ou mais onde for necessário para cobertura 
total, nas cores indicadas no projeto e aprovadas 
pela fiscalização após amostra.Preparo e limpeza 
da base existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

107,80 m² 
 

18,49 1.993,22 

3.1.4 

PINTURA EXTERNA - MARQUISE (altura até 
9,00M) - pintura em tinta látex acrílica - 2 de mão 
ou mais onde for necessário para cobertura total, 
nas cores indicadas no projeto e aprovadas pela 
fiscalização após amostra.Preparo e limpeza da 
base existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

184,57 m² 
 

18,49 3.412,70 

3.1.5 

PINTURA EXTERNA - COLUNAS (altura até  
7,50M) - pintura em tinta látex acrílica - 2 de mão 
ou mais onde for necessário para cobertura total, 
nas cores indicadas no projeto e aprovadas pela 
fiscalização após amostra. Preparo e limpeza da 
base existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

83,44 m² 
 

18,49 1.542,81 



 

3.1.6 

PINTURA EXTERNA - TETO DO SAGUÃO (altura 
até  4,40M) - pintura em tinta látex acrílica - 2 de 
mão ou mais onde for necessário para cobertura 
total, nas cores indicadas no projeto e aprovadas 
pela fiscalização após amostra. Preparo e limpeza 
da base existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

54,97 m² 
 

18,49 1.016,40 

3.1.7 

PINTURA EXTERNA - ESCADARIA  - pintura em 
tinta látex acrílica - 2 de mão ou mais onde for 
necessário para cobertura total, nas cores 
indicadas no projeto e aprovadas pela fiscalização 
após amostra. Preparo e limpeza da base 
existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

28,86 m² 
 

15,19 438,38 

3.1.8 

PINTURA EXTERNA - DETALHES E ORNAMENTOS 
(altura até 9,50M) - pintura em tinta látex acrílica 
- 2 de mão ou mais onde for necessário para 
cobertura total, nas cores indicadas no projeto e 
aprovadas pela fiscalização após amostra. 
Preparo e limpeza da base existente, incluindo, 
onde for necessário, remoção da pintura antiga , 
reparos com massa acrilica e fundo seledor e 
demais cuidados de acordo com memorial 
descritivo. Incluso locação e montagem de 
andaimes. 

24,00 m² 
 

18,49 443,76 

3.2  ESQUADRIAS 
    

3.099,52 

3.2.1 

ESQUADRIAS METÁLICAS (altura até 7,00M) - 
pintura em esmalte sintético acetinado - 1 de 
mão ou mais onde for necessário para cobertura 
total, nas cores indicadas no projeto e aprovadas 
pela fiscalização após amostra. Preparo e limpeza 
da base existente e demais cuidados de acordo 
com memorial descritivo, incluindo reparos (onde 
necessário) da massa de fixação dos vidros. 
Apenas face externa, Incluso locação e montagem 
de andaimes. 

107,40 m² 
 

25,53 2.741,92 

3.2.2 

ESQUADRIAS  DE MADEIRA  - pintura em esmalte 
sintético, ou tinta a óleo- acabamento acetinado - 
1 de mão ou mais onde for necessário para 
cobertura total, nas cores indicadas no projeto e 
aprovadas pela fiscalização após amostra. 
Preparo e limpeza da base existente e demais 
cuidados de acordo com memorial descritivo, 
incluindo reparos (onde necessário) da massa de 
fixação dos vidros. Face interna e externa. 

37,25 m² 
 

9,60 357,60 

3.3 GRADIS E TELHADO 
    

3.840,36 



 

3.3.1 

GRADIS - pintura em esmalte sintético acetinado - 
1 de mão ou mais onde for necessário para 
cobertura total, nas cores indicadas no projeto e 
aprovadas pela fiscalização após amostra. 
Preparo e limpeza da base existente e demais 
cuidados de acordo com memorial descritivo. 

33,84 m² 
 

25,53 863,94 

3.3.2 

CÚPULA - pintura da cúpula de chapa de aço 
galvanizado em esmalte sintético semibrilho - 1 
de mão ou mais onde for necessário para 
cobertura total, nas cores indicadas no projeto e 
aprovadas pela fiscalização após amostra. 
Preparo e limpeza da base existente e demais 
cuidados de acordo com memorial descritivo, 
Incluso locação e montagem de andaimes. 

104,18 m² 
 

28,57 2.976,42 

3.4 PISOS 
    

2.292,47 

3.4.1 

CALÇADA E ESTACIONAMENTO- pintura em tinta 
acrílica de piso, 1 de mão ou mais onde for 
necessário para cobertura total, na cor cinza 
médio. Preparo e limpeza da base existente e 
demais cuidados de acordo com memorial 
descritivo.  

150,92 m² 
 

15,19 2.292,47 

4 LIMPEZA 
    

3.000,00 

4.1 

VIDROS - limpeza de todos os vidros das 
esquadrias , com a remoção total de tintas e 
outras sujeiras inclusive anteriores a nova pintura 
- externa e internamente 

1,00 VB 
 

2.000,00 2.000,00 

4.1 
LIMPEZA DE OBRA - conforme memorial 
descritivo e incluindo descarte de entulhos, latas 
ou outros residuos. 

1,00 VB 
 

1.000,00 1.000,00 

TOTAL GLOBAL 
   

39.342,44 

 
12.1 O valor a ser considerado para DESCLASSIFICAÇÃO da proposta será 

o VALOR TOTAL GLOBAL que, após negociação, deverá ser igual ou menor 

que o aqui indicado, podendo, a critério do Pregoeiro, ser admitidos preços 

com valores superiores a estes, até o limite de 10% (dez por cento). 

 
13. VALIDADE DA PROPOSTA 
 

As propostas apresentadas terão validade de 60 (sessenta) dias. 
 
 
14. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

Menor valor Global. Para julgamento e classificação das propostas o Pregoeiro 

verificará a aceitabilidade das propostas em face dos requisitos do edital, classificando 

em primeiro lugar aquela de menor preço, com ou sem apresentação de lances, e as 

demais em ordem crescente. 



 

 
15. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

O pagamento será realizado por medição a cada 30 dias da execução efetiva das obras e 

análise por parte da Comissão que avalizará o serviço realizado e autorizará a emissão da 

Nota Fiscal para posterior pagamento em até dez dias úteis após a emissão da Nota 

Fiscal. 

 

16. CONDIÇÕES E PRAZOS  

A licitante vencedora iniciará as obras imediatamente após a assinatura do contrato e 

terá noventa dias para terminar a execução do mesmo. 

 

 

Câmara Municipal, 22 de junho de 2018. 

 

 

DANILO MARTINS DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE 

 

 


