
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JACARANDÁ

TERMO DE REFERÊNCIA PARA TOMADA DE PREÇOS
REVITALIZAÇÃO E REPAROS NA GARAGEM

Data: 10/06/2017 Local: Rua Magno Valente, no 348, Loteamento Aquarius, Pituba
Solicitante: Sr. Carlos Eduardo Bastos – Síndico Jacarandá Gestão 2017
Responsável: Atelier Plural (CNPJ: 20.773.284/0001-66) por Arq. Joana Pinheiro (CAU: A58576 9)

1. JUSTIFICATIVA

O presente documento tem por finalidade quantificar e descrever os serviços a serem executados
para os Reparos Gerais e Reforma da Garagem do Condomínio Edifício Jacarandá  afim de que as
propostas comerciais recebidas pelo condomínio sejam equivalentes em seu conteúdo e serviços
e, portanto, passíveis de avaliação imparcial por parte da Comissão de Obras do condomínio. Neste
documento está descrito o Objeto de Reforma, o Escopo de serviços, os Demais itens a Oferecer na
proposta e fotos da vistoria realizada no dia 07 de junho de 2017.

2. OBJETO DE REFORMA

Reparos  Gerais  e  Reforma  do  pavimento  da  Garagem  do  Condomínio  Edifício  Jacarandá
contemplando o piso, as paredes e o teto de toda a área coberta1 quantificadas e especificadas a
no modo que se segue em forma de Estudo Preliminar na forma que se segue:

Quantitativo e Especificação  sumária 
ITEM TIPO LOCAL DESCRIÇÃO UNID QUANT

1 PISO Garagem 
Coberta

Piso em granilite de acabamento do tipo Fulget (ou 
lavado) para área coberta com granulometria fina 
(próx. A 0F) na cor cinza claro com juntas de dilatação 
em PVC 4mm ordenadas em 1,50x1,50(m)

m² 2.505,00

2 PISO
Delimitação
Vagas

Tinta Époxi ou Tinta acrílica monocomponente, de 
acabamento fosco, a base de água e aditivos especiais 
para Demarcação em Concreto

m -

3 PISO
Soleira halls
A e B2

Soleiras em granito cinza corumbá (padrão rodapé 
existente do playground) com acabamento levigado, 
cortados em peças de 120x15cm a ser assentados com
diferença máxima de 0,5 cm do piso de granilite

m² 18,00

1 As vagas da área externa, contíguas à portaria, serão objeto de outra etapa de reformas.
2  Confirmar especificação final antes da execução.
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4 PISO Halls A e B3 Piso em porcelanato 56x106(cm) Pietra de Versailles, 
Biancogrés m² 20,00

5 PAREDE
Meia 
parede

Pintura de tinta branca Acrílico Premium Fosco Lavável
e de longa durabilidade - Exterior e interior Suvinil ou 
similar aplicada a partir da cota de 1 metro até o teto 
em todas as paredes e pilares. E a partir de 1,65metro 
na parede limite com George Pompidou (ver Foto 05)

m² 541,82

6 PAREDE
Meia 
parede

Revestimento cerâmico 10x10(cm) na cor branca - 
Galeria branco Mesh AC - Eliane com junta de 
assentamento 5mm ou similar e rejunte flexível cinza 
platino (conforme bicicletário) assentada sobre 
argamassa ACII

m² 391,58

7 TETO Teto e Vigas

Pintura de tinta branca Acrílico Standard Fosco Lavável
e de longa durabilidade - Exterior e interior Suvinil ou 
similar aplicada com acabamento grosseiro de tipo 
"acabamento de rolo".

m² 391,58

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

3.1. Planejamento e Cronograma Físico-financeiro: A empresa, após a assinatura do contrato,
deverá  apresentar  em  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias  úteis  após  a  contratação  um
planejamento  para  a  execução  da  obra  de  acordo  com  sua  equipe  disponível,
descrevendo as áreas de atuação e numeração de vagas com previsão de isolamento das
áreas de tráfego de pessoas e de veículos em etapas pré-acordadas entre CONTRATADA e
CONTRATANTE  a  fim  de  proteger  os  transeuntes,  o  patrimônio  do  condomínio  e  de
terceiros  além  dos  próprio  operários  da  obra.  O  planejamento  deverá  conter  um
cronograma  físico-financeiro  dos  serviços  e  ambos  deverão  ser  aprovados  junto  à
comissão de obras para que seja definido o início dos serviços. 

3.2. Piso:
3.2.1. Preparos iniciais: o concreto existente deverá ser fresado com máquina fresadora

de pisos e depois lavado garantido que toda a região que receberá o granilite esteja
limpa e livre de restos de óleo, graxas, e demais sujidades que possam comprometer
a aderência do novo produto;

3.2.2. Camada  Niveladora:  Após  a  execução  da  etapa  anterior,  tratando-se  da
metodologia de lançamento de pisos de alta resistência “úmido sobre seco”, será
aplicada uma argamassa de nivelamento, no traço 1:4 (cimento e areia) com aditivo
acelerador de pega Sika 3 ou similar respeitando mestras niveladoras para o piso
acabado;

3.2.3. Camada de Acabamento: Após 24h, levando-se em consideração o uso do aditivo,
deverá  ser  aplicado,  através  de  adensamento  manual,  a  camada  que  dará  as

3  Confirmar especificação final antes da execução.
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características do piso de granilite de tipo Fulget para área coberta com a mistura do
cimento  CP-II-Z-32  com  gregados  mistos  (mármore,  granito,  quartzo,  etc.)  de
granulometria fina (próx. A 0F) na cor cinza claro com juntas de dilatação em PVC
4mm ordenadas em 1,80x1,80(m); 

3.2.4. Polimento: Após a cura de 48h deve ser iniciado o processo de polimento grosso
com  esmeris  de  grana  n30.  Eventuais  falhas  ou  “ninhos”  na  superfície  serão
corrigidos através de estucagem com a mesma argamassa de alta resistência usada
no piso. O polimento final deve ser com características do granilite lavado ou fulget,
que possui aspecto áspero e antiderrapante mesmo quando o piso estiver molhado4. 

3.2.5. Delimitação  Vagas: As  vagas  deverão  ser  pintadas  conforme  divisão  anterior,
mantendo rigorosamente as medidas das vagas pré-existentes com material do item
2 da tabela de quantitativo.

3.2.6. Cuidados especiais: 
3.2.6.1. O aspecto final do piso deve ser homogêneo e para tanto deve ser usado

os mesmos tipos e marcas de cimento, mesma origem de areia e agregados e
empregar em toda a garagem a mesma dosagem para os materiais controlando
com cuidado a sua aplicação durante todo o processo.

3.2.6.2. As tampas em concreto das canaletas de água pluvial devem receber o
mesmo acabamento  do piso e  ao menos  2/3 das  peças  deverão poder  ser
retiradas para eventuais limpeza e manutenção.

3.2.6.3. As  caixas  de esgoto,  passagem,  gordura  e outras  devem permanecer e
receber  o  mesmo acabamento do  piso,  sendo que  todas  as  caixas  deverão
poder ser abertas depois para manutenção.

3.3. Parede:
3.3.1. Teste de percussão devem ser realizados em todas as paredes a fim de detectar

emboço e/reboco que podem estar soltos na parede – o resultado deste teste deve
ser apresentado ao condomínio para acompanhar a reforma;

3.3.2. Os rebocos que forem condenados no teste  de percussão e no tratamento de
fissuras  devem ser  renovados com Reboco Externo5 Quartzolit  ou Reboco pronto
extra forte da Concremassa ou produto similar.

3.3.3.  Caso haja fissuras de retração e pontuais, estas devem ser tratadas conforme as
normas técnicas da ABNT para cada caso com a substituição do reboco e aplicação de
massa corrida nos pontos necessários. Telas, grampos e demais recursos devem ser
usados caso haja necessidade.

3.3.4. Lavagem:  Lavagem  mecânica  de  todas  as  paredes  com  água  aditivada  com
Hipoclorito  de Sódio com o objetivo de retirar  toda a microflora  e  as  impurezas

4 Essa característica também é bem vinda pois a Comissão de Obras quer evitar o efeito dos pneus 
“cantando” que existem quando o piso é muito liso.
5 O uso de material para exterior se justifica por conta dos carburadores dos carros que aquecem as paredes 
repentinamente e emitem CO2 diretamente no reboco a uma curta distância.
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presentes.  Requer  cuidado  para  não  danificar  as  esquadrias  do  prédio  e  os
funcionários precisam manusear o produto com todos os equipamentos de proteção
individual (luvas, botas, máscara, óculos, etc.)

3.3.5. Infiltração: Existem  dois  pontos  de  infiltração  graves,  próximo  ao  quarto  da
zeladoria  (Foto  que  devem  receber  tratamento  na  face  interna  com  reboco  de
impermeabilização  Weber  Saint  Gobain  ou  similar  e  banho de  tinta  branca  para
aguardar a solução definitiva das causas da infiltração em outras etapas de obra.

3.3.6. Pintura
3.3.6.1. Demão  de  selador  acrílico  para  pintura  da  Sherwin  Willians,  Coral  ou

Suvinil  (usar linhas apropriadas para fachada) após a renovação dos rebocos
condenados.

3.3.6.2. Aplicação de massa acrílica nas áreas necessárias.
3.3.6.3. Pintura com tinta em duas demãos na cor branca descritas conforme o

Item 05 da tabela de Quantitativo e Especificações.
3.3.7. Cerâmica

3.3.7.1. Substituição  das  cerâmicas  soltas/estufadas  identificadas  no  teste  de
percussão;

3.3.7.2. Aplicação  de  argamassa  flexível  ACII  sobre  a  superfície  existente  para
assentamento das cerâmicas.

3.3.7.3. Revestimento cerâmico 10x10(cm)  na cor  branca conforme item 06 da
Tabela de Quantitativo e Especificações.

3.4. Teto
3.4.1. Recuperação  Estrutural  os  pilares  e  principalmente  vigas  que  tiverem  a  sua

armação expostas  devem receber  tratamento conforme normas vigentes,  onde a
armação danificada deverá  ser lixada energeticamente recebendo posteriormente
cromato de zinco, e nova cobertura em concreto com argamassa apropriada para
esse fim.

3.4.2. Fixação de tubulação todas as tubulações deverão ser revistas para que as peças
que estiverem soltas, ou danificadas sejam substituídas por novas.

3.4.3. Ordenamento da tubulação:  tanto as  tubulações destinadas à  elétrica  quando
hidrossanitárias  que  estiverem  fora  de  prumo,  com  caimento  inadequado  e
instaladas  de  maneira  desordenada  e/ou  tortas  deverão  ser  reordenadas  e
reinstaladas.

4. DEMAIS ITENS A OFERECER:
4.1. Fornecimento de materiais e equipamentos para execução dos serviços: fornecer todo o

material  para  lavagem,  tratamento  e  pintura.  Fornecer  todo  tipo  de  equipamentos
pesados necessários à execução dos serviços tais quais andaimes, betoneiras, cadeiras de
segurança, etc. incluindo frete, montagem e desmontagem;

4.2. Limpeza e retirada de entulho: manutenção do local da obra organizado com a previsão
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de  limpeza  geral  da  obra  ao  final  e  retirada  de  entulhos  decorrentes  dos  serviços
prestados.

4.3. Responsabilidade  Civil:  Manter  os  empregados  uniformizados  e  devidamente
identificados através do uso de crachás, com fotografias recentes, e de forma condizente
com o serviço a executar, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s
necessários.a empresa deve responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a
ocorrer com seus operários durante a execução dos serviços bem como com as demais
pessoas que circulam no condomínio (moradores, visitantes, funcionários) e o patrimônio
dessas pessoas e do condomínio; 

4.4. Responsabilidade técnica: a empresa deve fornecer um profissional habilitado junto ao
CREA ou CAU que seja responsável por todos os serviços executados no condomínio com
emissão de ART ou RRT na primeira semana de início dos serviços;

4.5. Garantia: 3 anos contra defeitos de execução;
4.6. Planejamento após contratação: apresentação de cronograma preliminar com previsão de

isolamento das áreas de tráfego de pessoas e de veículos em etapas pré-acordadas entre
CONTRATADA  e  CONTRATANTE  a  fim  de  proteger  os  transeuntes,  o  patrimônio  do
condomínio e de terceiros além dos próprio operários da obra.

4.7. Prazo de entrega da Obra: 60 dias úteis.
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5. FOTOS:

Segue abaixo fotos da garagem em vistoria realizada no dia 07 de junho de 2017

FOTO 1– Vista Geral da Garagem FOTO 2 – Vista da Garagem próximo à subestação

FOTO 3 – Parede com a infiltração vinda da cuba da 
piscina

FOTO 4 – Calhas de água pluvial a manter
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FOTO 5 – Parede limite com o Pompidou que receberá
cerâmica até a altura de 1,60m e pintura no restante

FOTO 6 – Infiltração causada por pressão de água 
externa

FOTO 7 – Viga necessitando reparo estrutural
FOTO 8– Tubulações de água que necessitam de 
revisão e suportes e caminho.
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