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MÃO DE OBRA (MO) POLITUDO + MATERIAL (MT) DE PINTURA DA BAUTECH

Descrição Valores (R$) Observações

MO R$ 54.000,00 Politudo

MO R$ 20.040,00 Parceiro Politudo

MO Pintura Demarcação das Vagas R$ 8.000,00 Parceiro Politudo
MT LIMPEZA Yellow Pine Spartan R$ 1.215,00 Parceiro Bautech

R$ 0,00 Bautech

R$ 17.550,00 Bautech

R$ 0,00 Bautech

R$ 5.400,00 Bautech

 - Bautech

 - Bautech

 - Bautech

VALOR (R$) R$ 106.205,00

 OBSERVAÇÕES

LEGENDA Em azul – Itens não inclusos no valor total da tabela pois ficaria acima do valor de referência (Solução Novo Piso em concreto polido conforme técnica Minas Piso)

QUADRO COMPARATIVO 1
RECUPERAÇÃO PISO – JACARANDÁ

JANEIRO 2019

Fornecedor/
Executor

RASPAGEM;
DEMOLIÇÃO EM ALGUMAS 

ÁREAS; APLICAÇÃO DE 
MATERIAL DE ESTUCAMENTO; 

APLICAÇÃO DE CAMADA DE 
PROTEÇÃO

(R$ 20,00/m2)

Caso opte pela aplicação do estucamento Bautech (R$ 43.200,00, será diminuído o valor de R$ 10.020,00 (R$ 16,00/m2 ao invés de R$ 20,00/m2)
Total do item: R$ 40.080,00 (sem MT Politudo)

Nas áreas a serem demolidas, será utilizado tela de ferro 3.4, areia, gravilhão e cimento comum.
Retirada de entulho e bota fora, limpeza final da obra.

Pintura Total do Piso da Garagem 
(R$ 8,00/m2)

MT 
RECUPERAÇÃO

Argamassa Bautech CD HARD
sobre piso em concreto polido

R$ 43.200,00 (1700 sacos Argamassa CD HARD Bautech)

R$ 36.450,00 (1700 sacos Argamassa CD Bautech)

MT PINTURA 
TINTA MINERAL 
BASE CIMENTO

(OPÇÃO A TINTA)

Tinta Bautech Coat +
Tinta Bautech Demarcação

É uma tinta mineral concentrada à base de polímeros de E.V.A, grupos silanos, fibras, cimentos e agregados selecionados. Forma uma camada protetora contra 
intempéries e bloqueia passagem de água de percolação. Em pó, sem cheiro, de fácil aplicação, boa resistência e alta aderência ao concreto e demais bases cimentícias.

Indicada para instalações industriais com fechamento em concreto, Restaurações; Túneis e demais estruturas que necessitam de cobertura hidrofugada.
Cores padrão: Cinza e branco. Demais cores sob consulta.

Consumo: 360g/m2
Aplicação:

Aplicar 2 ou 3 demãos com intervalo mínimo de 4 horas entre elas. Utilizar rolo de espuma grossa.
Caso o tempo de aplicação entre demãos exceda 24 horas será necessário lixar a demão anterior para promover ancoragem. Antes de cada demão é necessário 

umedecer o local com água para da aplicação.

MT PROTEÇÃO 
OPÇÃO 1

TINTA COAT

Obs: Na 
demonstração 

Bautech chegamos 
somente até aqui!

Endurecedor de superfície (antigo 
recristal) (acabamento fosco)

Cristalizante impermeabilizante concentrado, a base de silicatos ativos, que entopem os poros, trincas e fissuras da estrutura quando hidratados. Impede a penetração de 
água e aumenta em até 25% a resistência superficial do pavimento. Incolor e sem cheiro. Consumo: 100ml/m2

Aplicação:
Aplicável em 1 demão 5 dias após Tinta Coat. Utilizar rolo de pintura ou vassoura de pelos. Enxaguar após 1 hora.

Selador: após aplicação da ultima demão do sistema de pintura utilizando BAUTECH TINTA COAT aditivado com BAUTECH RECRISTAL, aguardar 6 horas para secagem 
e aplicar o BAUTECH RECRISTAL com a função de selador utilizando uma trincha em um consumo médio de 100 a 150 mL/m² (este valor irá depender do nível de 

porosidade da base).
Tráfego Leve: liberar o local para tráfego de pessoas 24 horas após aplicação do selador.

Tráfego Pesado: liberar o local para tráfego de veículos 72 horas após aplicação do selador.

Baixa longevidade, se comparado a Opção 2 (Resina Multiuso) reaplicação de 1 em 1 ano.

MT PROTEÇÃO 
OPÇÃO 2

TINTA COAT

Resina Acrílica Multiuso
(acabamento acetinado)

Verniz de alta performance à base de Resina
Acrílica. Disperso em água, para acabamento superficial acetinado em substratos minerais,

pisos de concreto, ardósia, pedras naturais, tijolos e telhas de Barro ou Cimento.
Principais Características

Altera ligeiramente o aspecto do substrato tratado com a resina; Ação Impermeabilizante; Evita incrustações, bactérias, fungos e algas; Mantém o aspecto limpo; Fácil 
aplicação; Incolor e sem cheiro.

Aplicação:
Aplicável em 2 demãos. Tempo entre demãos: 4 horas

Consumo/rendimento médio: 150 a 180 m² / Embalagem de 18 L

Média longevidade, reaplicação a cada 2 anos, ou conforme atrito/desgaste/rotina de manutenção e limpeza do piso.
MT PROTEÇÃO 

OPÇÃO 3
TINTA COAT

Manta Transparente PU
(acabamento brilhante)

Alta Longevidade, se comparado a opção 02. Reaplicação de 5 em 5 anos.
(Adicionar R$ 70.200 ao valor total desta tabela comparativa, totalizando R$ 176.405,00 – sem argamassa Bautech)

MT OPÇÃO 4
TINTA EPOXI

Primer + Pintura em Tinta Epóxi 
(acabamento brilhante)

Alta Longevidade, se comparado a opção 02. Reaplicação de 3 em 3 anos.
(Adicionar R$ 44.550 ao valor total desta tabela comparativa, totalizando R$ 150.755,00 – sem argamassa Bautech)

MT OPÇÃO 5
TINTA EPOXI + 

PROTEÇÂO

Primer + Pintura em Tinta Epóxi + 
Verniz PU

(acabamento brilhante)

Alta Longevidade, se comparado a opção 02. Reaplicação de 5 em 5 anos.
(Adicionar R$ 87.750 ao valor total desta tabela comparativa, totalizando R$ 193.955,00 – sem argamassa Bautech)

Visitar: Shopping da Bahia (Bautech)
Valor de referência para comparação com solução “novo” piso sobre piso existente (Minas Piso): R$ 135.000,00 (com mesma solução de pintura)

Valor sem 10% de folga
COM ART DE ENGENHEIRO PARCEIRO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS ÚTEIS

OBS BAUTECH: A compra do material Bautech inclui TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO BAUTECH E ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS CUJOS MATERIAIS FOREM DA BAUTECH
O sistema de pintura de pisos Bautech Garagem é uma excelente alternativa para ter uma garagem de estética agradável, com baixo custo, longa durabilidade e fácil aplicação. 
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MO COM MT (POLITUDO)

Descrição Valores (R$) Observações

MO + MT R$ 54.000,00 Politudo

MO + MT R$ 27.555,00 Parceiro Politudo

MO + MT Pintura Demarcação das Vagas R$ 12.000,00 Parceiro Politudo
MT LIMPEZA Não será utilizado material adstringente para limpeza, somente será polido.

 - Diversos

 - Não Informado

MT PREPARAÇÃO

MT PINTURA PISO  - 

QUADRO COMPARATIVO 2
RECUPERAÇÃO PISO – JACARANDÁ

JANEIRO 2019

Fornecedor/
Executor

POLITUDO
RASPAGEM;

DEMOLIÇÃO EM ALGUMAS 
ÁREAS;

APLICAÇÃO DE CONCRETO 
COM POLIMENTO;
ESTUCAMENTO;

POLIMENTO GERAL (2 
camadas);

APLICAÇÃO DE  RESINA
(R$ 20,00/m2)

Nas áreas a serem demolidas, será utilizado tela de ferro 3.4, areia, gravilhão e cimento comum.

Pintura Total do Piso da Garagem 
(R$ 11,00)

MT 
RECUPERAÇÃO

Cimento Branco Estrutural (700 
kg) + Cimento Comum (1000 kg) 
+ Gravilhão (3m3) + Areia (3m3) 

+ BIANCO VEDACIT resina 
sintética para aderência da 
argamassa ao substrato (10 

baldes de 18 litros)

MT 
RECUPERAÇÃO

Silicato de Sódio Neutro
(600 litros,em bombonas)

Camada antes da pintura, para não subir poeira.
Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Devido sua adesividade, é utilizado com sucesso na produção de tubos de papel e na colagem manual ou 

automatizada
de caixas de papelão. Pode ser usado também como agente aglomerante de pós de metais, madeiras, argilas e outros pós. Como matéria-prima na fabricação de 

catalisadores para a indústria petrolífera. É importante na fabricação de bases de sílica inerte que servem de suporte para catalisadores. Soluções de silicato de sódio 
neutro são também empregadas com sucesso no tratamento de água, tintas especiais, eletrodos e fluxos, precipitados de sílica e géis. 

Durabilidade: 10 anos
Amostra realizada na garagem pela Politudo

Visitar: Rua Jorge Amado, Edifício Residencial no Imbuí (ir com o Sr. Herasmo, ele não lembra o nome)

Não aplicar caso seja utilizada a tinta coat

A Suvinil só indica a utilização do silicato de sódio neutro caso seja misturado no concreto/cimento para aumentar a durabilidade/resistência da massa. Porém o silicato 
não deve ser aplicado como camada prévia ao fundo preparador e nem serve como cama preparadora para tinta acrílica e tampouco tinta epóxi.

Primer/Fundo Preparador
Não previsto no orçamento da Politudo

Atenção! Os fabricantes indicam que para superfícies polidas, é necessário utilizar o Primer Fundo para Epóxi transito veicular (Sherwin Williams) e o Fundo Branco Époxi (Suvinil).

Tinta Piso Acrílico Premium ou 
Tinta Nova Cor Piso Premium

Suvinil ou Sherwin-
Williams Brasil

TINTA ACRÍLICA SHERWIN WILLIAMS
Novacor Piso Premium é uma tinta à base de resina acrílica para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de 

garagens, pisos comerciais, áreas de recreação e etc. Tem grande poder de cobertura e alta durabilidade. Por isso, é muito resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries, quando aplicada 
sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas.

Atenção! Para superfícies polidas, necessário utilizar o Primer Fundo para Epóxi transito veicular.

TINTA ACRÍLICA SUVINIL
Tinta Suvinil Piso Fosco Referência de cor: Concreto 18L ou 20L (outras opções de cor: Concreto, Concreto Puro, Cinza, Cinza Escuro, Amarelo Demarcação e Branco, Vermelho Demarcação e 

Cerâmica, Verde, Azul e Preto)
Suvinil Pisos pinta desde garagens, calçadas, quadras, áreas de lazer, escadas, concreto, pisos cimentados e até cerâmicos. A tinta tem alta resistência garantindo uma alta durabilidade, além de 

render até 380m² na lata de 18L.

A suvinil dispõe de visita orientativa, é um técnico de representação. O chamado pode ser aberto pelo 0800 117558, é feito um cadastro e então é marcada a visita.

Foi solicitado ao fornecedor indicação de endereço de obra já executada para visita porém em Salvador ele não tem. Portanto, irá tentar fotos de obras realizadas com estes materiais no interior.
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Tinta Liko Tráfego Acrílica  - 

 - Perfortex

Não incluso, no orçamento. Aguardando confirmação da tinta para definição do material junto ao fabricante.

VALOR (R$) R$ 93.555,00 Valor sem 10% de folga

 OBSERVAÇÕES

LEGENDA
Em laranja – Itens não inclusos no valor total da tabela, desconsiderados pela Politudo/Sr. Herasmo, que podem prejudicar o acabamento final/durabilidade do piso recuperado.

Em azul – Itens não inclusos no valor total da tabela.

MT PINTURA 
DEMARCAÇÃO

Liko Tintas 
Industriais

TINTA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO LIKO TRÁFEGO

Tinta a base de resina acrílica modificada de secagem rápida, ótima aderência, resistência à abrasão, impermeabilidade à água e óleos minerais. Atende especificação ABNT NBR 12.935. 
Recomendado na sinalização e demarcação para o tráfego de pessoas e veículos em pisos de concreto e asfalto.

Para efeito refletivo: “Premix”: antes da aplicação, adicionar de 200 a 250 gramas de microesferas de vidro (tipo I B) por litro de tinta. “Drop-on”: Imediatamente após a aplicação da tinta, aspergir sobre 
a superfície recentemente pintada, microesferas de vidro (tipo II A) na quantidade que assegure a mínima refletorização exigida na sinalização (mínimo de 160 gramas por metro quadrado).

Disponíveis nas cores Branco (51B030424), Amarelo (51E029912), Azul (51J097863), Preto (51R030425) e Vermelho (51L078973), demais cores sob consulta, Fosco

Secagem: Liberação ao tráfego: aproximadamente 40 minutos
Intervalo entre demãos: 40 minutos

Rendimento/Consumo: Teórico: 5,0 m²/litro para 100 micrômetros de filme seco. Prático: Variável de acordo com o método e técnica de aplicação, diluição, tipo, rugosidade e preparação do substrato, 
condições ambientais, perdas de material durante a preparação, entre outros.

Aplicação:
Pincel: usar pincel de cerdas macias, de 75 a 100 mm, para pequenas áreas e retoques. Rolo: usar rolo de lã de carneiro de pelo baixo ou lã sintética

Diluir máximo 10%

Preparação:
Superfícies previamente pintadas com outros tipos de tinta ou Outras

Superfícies: Consultar Departamento Técnico.

MT
TINTA EPÓXI

Primer + Pintura em Tinta Epóxi 
(acabamento brilhante)

TINTA EPÓXI PERFORDUR 
Base seladora Epóxi Primer Clear 18L comp a Perfordour + Catalisador p/ Primer Clear Perfordur + Tinta Epóxi Cinza Médio (13.5 L) + Tinta Epóxi Amarelo segurança para demarcação (3,6 L) (1 base 

+ 2 demãos tinta cinza + 2 demãos tinta amarela)

((O valor MT + MO aumenta para R$ 19,00/m2) Portanto, adicionar R$ 20.000,00 ao valor total desta tabela comparativa, totalizando R$113.555,00)

OUTRA OPÇÃO (não orçada):

TINTA EPÓXI SHERWIN WILLIAMS
Sherwin Williams Novacor Epóxi (pode ser aplicada diretamente no piso polido) + Dispensa o fundo, a menos que o piso for muito liso/tiver sido muito polido.

TINTA EPÓXI SUVINIL
Não tem tinta epóxi (base solvente) colorido, só na cor branca.

MT PROTEÇÃO 
PINTURA

COM ART DE ENGENHEIRO PARCEIRO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS ÚTEIS

GARANTIA: 5 anos
A Politudo não prevê camada de proteção após a aplicação da tinta (aguardando confirmação da tinta para definição junto ao fabricante)


