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MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: Reforma da Maternidade - Hospital Municipal Walter Ferrari 

Local: Rua Amazonas Nº 08 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes 

e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas 

técnicas para a execução dos serviços. 

Os elementos básicos do desenho e especificações ora fornecidos são 

suficientes para o proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção 

de processos usuais. 

Todos os serviços executados, bem como todos os equipamentos utilizados, 

deverão ser de responsabilidade do Contratante. 

NORMAS 

 

Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem obedecer 

no prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

aplicáveis, ou outras específicas para cada caso. 

DÚVIDAS 

 

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos na 

Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura, devendo todas as dúvidas ser sanadas 

antes da apresentação das propostas. 
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Durante as obras, a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento que 

será responsável por dirimir as dúvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as 

informações e detalhes adicionais na realização dos trabalhos. 

Antes do inicio dos serviços, será elaborado o cronograma, determinando os 

equipamentos necessários bem como as implicações quanto ao trânsito de veículos e 

pedestres no local da obra. 

A reforma será executada sem interrupção do funcionamento da Maternidade, 

assim a empresa executora deverá garantir a proteção e segurança dos seus funcionários 

e também dos usuários, no que diz respeito a quedas de materiais e qualquer outra 

atividade que possa causar acidentes decorrentes da execução da obra. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Em toda a área a ser ocupada pela obra, e pelas instalações necessárias a sua 

execução, o local deverá permanecer limpo e removido os detritos e obstáculos.  

Item 1.1: PLACA DE OBRA 

A placa de obra deverá ser instalada tão logo seja emitida a Ordem de Serviço, 

sendo que a padronização da mesma deve seguir a definida pela Prefeitura. O local da 

instalação será determinado pela Fiscalização. A placa deve ser confeccionada em chapa 

galvanizada nº 22, pintada, montada em moldura e sustentação em madeira de lei 7,5 x 

7,5 cm e 2,5 x 7,5 cm. A fixação no solo será em concreto não estrutural consumo 

150kg/m³. O item remunera não só a instalação, como também a conservação da placa, 

pelo período da obra. 

 Medição: será medido por área efetivamente instalado (em m²) 
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Item 1.2 : RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA 

A retirada de peças lineares de madeira (bate-maca) que se encontram fixas em 

ambos os lados do corredor principal, deverá ser realizada com o devido cuidado em não 

danificar o revestimento das paredes, caso isso ocorra, o mesmo deverá ser reparado. O 

item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa das 

peças de madeira com seção até 60 cm², seleção e guarda das peças reaproveitáveis. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pelo comprimento total das peças retiradas (m). 

Item 1.3 : REMOÇÃO DE ENTULHO 

A instalação de caçamba metálica entulho da obra deverá ser em local mais 

apropriado para não impedir o trânsito de veículos e pedestres. O item remunera o 

fornecimento dos serviços de carregamento manual até a caçamba, remoção e transporte 

da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a 

geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), abrangendo: 

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

provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações 

previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA) e normas; 

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

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

na unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo; 
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c) Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o 

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

situada a caçamba; 

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

materiais na caçamba; 

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

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

serviços prestados. 

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

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

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

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

comprovante declarando a sua correta destinação; 

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

órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba 

(m³). 

ALVENARIA 

 

Será executado balcão em alvenaria na enfermaria em substituição ao balão de 

madeira existente. 
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 Item 2.1 : ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL 

A execução da alvenaria do balcão deverá seguir rigorosamente as medidas em 

projeto, bem como garantir o nível, esquadro, prumo e cuidado na limpeza para não afetar 

o piso e as paredes adjacentes com respingos de argamassas, caso venha ocorrer, 

proceder com a limpeza imediata. 

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a 

execução de alvenaria de vedação, confeccionada em bloco cerâmico furados na 

horizontal, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões 

padronizadas de 90 x 140 x 190 mm, e resistência mínima à compressão de acordo com 

a NBR 15270-1. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por área de superfície executada (m²). 

Item 2.2 : CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL 

Tomar o devido cuidado para não afetar o piso e as paredes adjacentes com 

respingos de chapisco, caso venha ocorrer proceder com a limpeza imediata. 

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária 

para a execução do chapisco.  
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As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área revestida de chapisco, não se 

descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas (m²). 

Item 2.3 : REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA 

PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

Tomar o devido cuidado para não afetar o piso e as paredes adjacentes com 

respingos de argamassa, caso venha ocorrer proceder com a limpeza imediata. 

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia fina e a mão-de-obra 

necessária para a execução do reboco. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área revestida com reboco, não se 

descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas (m²). 

Item 2.4 : APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO 

Tomar o devido cuidado para não afetar o piso e as paredes adjacentes com 

respingos de massa, caso venha ocorrer proceder com a limpeza imediata. 

O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada 

para a correção de pequenos defeitos, referência Suvinil Massa Corrida da Suvinil / 

Glasurit, ou Massa Corrida Coral da Coral, ou Concretina Massa Corrida da Ypiranga / 

Akzo, ou Massa Corrida Promar da Sherwin Williams, ou equivalente; materiais 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
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superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações 

do fabricante; aplicação da massa, em uma demãos com llixamento final e remoção do pó 

da superfície emassada. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se 

toda e qualquer interferência (m²). 

Item 2.5 : TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM 

A execução da bancada do balcão deverá seguir rigorosamente as medidas em 

projeto, bem como garantir o nível e esquadro. 

O item remunera o fornecimento e a instalação do tampo em granito tipo 

andorinha, ou Mauá, ou Corumbá com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontão, 

furos (se necessários) e demais elementos de arremate, bem como materiais acessórios 

necessários para a fixação, assentamento e rejuntamento. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área de tampo instalado (m²). 

Item 2.6 : PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM 

Serão instaladas duas prateleiras sob o tampo do balcão, conforme as medidas 

em projeto. O item remunera o fornecimento da prateleira em granito cinza andorinha com 

acabamento polido, com espessura de 3 cm; areia, cimento, materiais acessórios e a 

mão-de-obra necessária para a instalação da prateleira. 
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As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área de prateleira instalada (m²). 

Itens 2.7 : APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

 

Será aplicada em duas demãos nas duas faces da parede do balcão. A cor será 

a mesma das paredes adjacentes 

 O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex 

acrílica Standard; diluente (água potável), acabamento fosco acetinado, referência Rende 

Muito da Coral, ou Rende Muito Cobre Mais Basf-Suvinil, ou Paredes Tinta Acrílica 

Standard Basf-Glasurit, ou Novacor Paredes Mais ou Aquacril Tinta Acrílica da Sherwin 

Williams, ou Eucatex Acrílico Rendimento Extra Standard da Eucatex, ou equivalente; 

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: 

aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, 

em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do 

fabricante e norma ABNT NBR 11702, tipo 4.5.2.  

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área de superfície preparada e pintada, as 

espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 

ELÉTRICA 

 

Item 3.1 : ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, PESADO DE 3/4´ - COM 

ACESSÓRIOS 
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A instalação de eletroduto de ¾” e conexões será executada do lado externo do 

prédio vindo da cobertura, descendo pela platibanda na direção dos Quartos e da Sala de 

Monitorização.  

O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, 

em aço carbono de 3/4", tipo pesado, com as características: costura longitudinal; luva e 

protetor de rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 

13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para 

instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o 

fornecimento de materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a execução dos 

serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas 

instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for 

aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive 

nas tubulações secas. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

Item 3.2 : ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, PESADO DE 1´ - COM 

ACESSÓRIOS 

A instalação de eletrodutos de 1” e conexões será executada do lado externo, 

nas platimbandas junto a cobertura.  

O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, 

em aço carbono de 1", tipo pesado, com as características: costura longitudinal; luva e 

protetor de rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 

13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para 

instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o 
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fornecimento de materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a execução dos 

serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas 

instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for 

aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive 

nas tubulações secas. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

Item 3.3 : ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, PESADO DE 1 ½” - COM 

ACESSÓRIOS 

A instalação de eletrodutos de 1 1/2”  e conexões será executada à partir do 

painel de energia no sótão, passando pelo quadro de distribuição, seguindo por sob a 

cobertura até chegar na derivação de 1” sobre a cobertura da maternidade. 

 

O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, 

em aço carbono de 1 1/2", tipo pesado, com as características: costura longitudinal; luva e 

protetor de rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 

13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para 

instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o 

fornecimento de materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a execução dos 

serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas 

instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for 

aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive 

nas tubulações secas. 
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As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

 

Item 3.4 : ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

A instalação de eletrodutos de 20mm, será executada no embutimento de todas 

tomadas e interruptores internos sobrepostos, na fiação a embutir na parede das 18 

réguas de cabeceira dos leito e fiação a embutir da luminária tipo spot na cabeceira do 

leito da direita do Quarto 2.  

O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado 

flexível, tipo leve, diâmetro externo de 20 mm, diâmetro interno de 15,4 mm, espessura da 

parede de 0,3 mm, referência 3/4", cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, 

ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em 

paredes de alvenaria; e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, 

inclusive nas tubulações secas. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 

 

Item 3.5 : QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA 

DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES 

A instalação do quadro de distribuição de sobrepor será executada na parede  ao 

lado da escada de acesso no sótão. 
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item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de sobrepor 

em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 24 DIN / 18 

BOLT-ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por 

caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de 

disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; 

remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 

para a instalação completa do quadro, modelo QDSTG-U-II Universal, referência 904508 

da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de 

barramento com acessórios. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade de quadro instalado (un). 

 

Item 3.6 : DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220 / 380 V, 

CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A 

A instalação do disjuntor será executada no quadro de distribuição. 

O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com 

proteção termomagnética, padrão (.bolt-on.) NEMA, tripolar, modelos com correntes 

variáveis de 60 A até 100 A e tensão de 220 / 380 V, conforme norma NBR 5361 e selo 

de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A; fabricação: Pial Legrand, 

Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou equivalente; remunera 

também materiais acessórios e a mão-de- obra necessária para a instalação do disjuntor 

por meio de parafusos em suporte apropriado; não remunera o fornecimento do suporte. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 
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Item 3.7 : DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220 / 380 V, 

CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A 

A instalação dos disjuntores será executada no quadro de distribuição. 

O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com 

proteção termomagnética, padrão (.bolt-on.) NEMA, bipolar, modelos com correntes 

variáveis de 10 A até 50 A e tensão de 220 / 380 V, conforme norma NBR 5361 e selo de 

conformidade do INMETRO; fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, 

Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a 

mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte 

apropriado; não remunera o fornecimento do suporte. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 

 

Item 3.8 : CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

A instalação dos cabos de cobre isolados 16mm² será executada à partir do 

painel de energia no sótão, passando através do eletroduto de 1 ½” até o quadro de 

distribuição. 

O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta 

condutibilidade de 16 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de 

temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V e a mão-de-obra 

necessária para a enfiação e instalação dos mesmos. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 
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 Medição: Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 

 

Item 3.9 : CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

A instalação dos cabos de cobre isolados 6mm² será executada à partir dos 

disjuntores bipolares no quadro de distribuição no sótão, passando através do eletroduto 

de 1 ½” sob a cobertura, se dividindo pelos dois eletrodutos de 1” sobre a cobertura da 

maternidade, se dividindo pelos sete eletrodutos de ¾” até as tomadas externas 220V. 

O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta 

condutibilidade de 6 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de 

temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V e a mão-de-obra 

necessária para a enfiação e instalação dos mesmos. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 

 

Item 3.10 : CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A 

CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

A instalação dos cabos de cobre isolados 4mm² será executada à partir do painel 

de energia no sótão, passando através do eletroduto de 1 ½” sob a cobertura, se dividindo 

pelos dois eletrodutos de 1” sobre a cobertura da maternidade, se dividindo pelos sete 

eletrodutos de ¾” até as tomadas externas 220V. 

O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta 

condutibilidade de 4 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de 

temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V e a mão-de-obra 

necessária para a enfiação e instalação dos mesmos. 
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As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 

 

Item 3.11 : CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE 

A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

A instalação dos cabos de cobre isolados 2,5mm² será executada em 

substituição no embutimento de todas tomadas e interruptores internos sobrepostos, na 

fiação a embutir na parede das 18 réguas de cabeceira dos leito e na fiação a embutir da 

luminária tipo spot na cabeceira do leito da direita do Quarto 2. 

O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta 

condutibilidade de 2,5mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de 

temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V e a mão-de-obra 

necessária para a enfiação e instalação dos mesmos. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 

 

Item 3.12 : REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE 

CAMPAINHA OU CIGARRA 

Será executada a remoção de todas as tomadas sobrepostas de energia, 

telefone e interruptores de campainha. 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção 

completa de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra; remunera também a 

seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
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As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade retirada (un). 

 

Item 3.13 : TOMADA DE CANALETA / PERFILADO UNIVERSAL 2 PÓLOS E 

UM TERRA, COM CAIXA E TAMPA 

Serão instaladas 07 (sete) tomadas 220V do lado externo do prédio à partir dos 

eletrodutos de ¾” na platibanda na direção dos Quartos e da Sala de Monitorização. 

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de canaleta e / ou 

perfilado, tipo universal com 2 pólos e um terra; remunera também a caixa suporte e a 

tampa correspondente. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 

 

Item 3.14 : TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Serão instaladas 06 (seis) tomadas 127V de embutir nos Quartos em substituição 

as tomadas sobrepostas de TV. 

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois pólos e um 

terra de 10A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função 

elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Referência: 054343 da Pial 

Legrand ou equivalente. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 
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 Medição: Será medido por unidade de tomada instalada (un). 

 

Item 3.15 : TOMADA PARA TELEFONE 4 PÓLOS PADRÃO TELEBRÁS, COM 

PLACA 

Serão instaladas tomadas para telefone de embutir nos Quartos em substituição 

as tomadas sobrepostas. 

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para telefone, padrão 

TELEBRÁS, de quatro pólos; remunera o espelho correspondente. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 

 

Item 3.16 : INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 

2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Serão instalados interruptores de campainha de embutir em substituição aos 

interruptores de campainha de sobrepor na Monitorização e ao lado da porta da 

Neonatologia.  

O item remunera o fornecimento e instalação de interruptores de campainha de 

embutir, modelo 1140 linha silentoque da Pial ou equivalente, de 50 / 60 Hz até 127 V; 

remunera também o espelho correspondente. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade de interruptor de campainha de embutir 

instalado (un). 
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Item 3.17 : FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Serão instalados nos conduítes de 20mm embutidos em substituição aos fios 

sobrepostos.  

O item remunera o fornecimento e instalação de cabo telefônico, tipo FI-60 de 

acordo com especificação TELEBRÁS, com 2 pares de 0,60 mm, em cobre eletrolítico 

estanhado, isolação em cloreto de polivinila PVC na cor cinza, para ligação de aparelhos 

telefônicos à rede interna. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

 

Item 3.18 : ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, 

FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

Será executado a abertura e o fechamento de rasgos nas paredes para 

embutimento dos eletrodutos de pvc flexivel corrugado dn 20mm.  

O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas, acessórios e a 

mão-de-obra necessária para a execução de rasgo em paredes de alvenaria, com a 

profundidade x largura máximas de 10x10 cm; remunera também o fornecimento de 

cimento, cal e areia e a mão-de-obra necessários para a execução do fechamento dos 

rasgos.  

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pelo comprimento total de rasgo executado (m). 
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Item 3.19 : APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO 

Será executado após o fechamento dos rasgos para homogenização da 

superfície das paredes; tomar o devido cuidado para não afetar o piso e as paredes 

adjacentes com respingos de massa, caso venha ocorrer proceder com a limpeza 

imediata. 

O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada 

para a correção de pequenos defeitos, referência Suvinil Massa Corrida da Suvinil / 

Glasurit, ou Massa Corrida Coral da Coral, ou Concretina Massa Corrida da Ypiranga / 

Akzo, ou Massa Corrida Promar da Sherwin Williams, ou equivalente; materiais 

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

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

do fabricante; aplicação da massa, em uma demãos com llixamento final e remoção do pó 

da superfície emassada. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se 

toda e qualquer interferência (m²). 

 

Item 3.20 :LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA 

INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA 

Será instalada na parede da cabeceira do leito da direita no Quarto 2 onde está 

faltando. 

O item remunera o fornecimento de luminária tipo spot, corpo em alumínio com 

acabamento em pintura na cor branca, para 021 lâmpadas incandescente/fluorescente 
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compacta; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a instalação da luminária; não remunera o fornecimento de lâmpada. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade de luminária instalada (un). 

 

Item 3.21 : PAINEL MODULAR OU RÉGUA DE CABECEIRA DE LEITO EM 

ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM 01 TOMADA 127V, 02 TOMADAS 

220V, 01 INTERRUPTOR e 01 CHAMADA ENFERMEIRA - TAM. MÍN. 800X100X100MM. 

Será instalada uma régua na parede de cabeceira de cada leito nos 06 (seis) 

Quartos, sendo num total de 18 (dezoito). 

O item remunera o fornecimento e instalação de painel modular ou régua de 

cabeceira de leito em alumínio com pintura eletrostática com 01 tomada 127v, 02 tomadas 

220v, 01 interruptor e 01 chamada enfermeira - tamanho mínímo 800x100x100mm, 

fixadores, materiais acessórios e a mão-de-obra especializada necessária para a 

instalação completa do sistema, com todos os pontos, regulagem e funcionamento. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade de painel/régua instalada (un). 

 

PISOS 

 

Item 4.1 : RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A 

COLA 
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Será retirado o piso vinílico nos 06(seis) quartos, monitorização e conforto 

médico. 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de 

piso sintético, vinil, borracha, etc., inclusive a remoção da cola; remunera também a 

seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por área de piso retirado (m²). 

 

Item 4.2 : REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, 

ESPESSURA 2MM 

Após a limpeza da superfície, será instalado o revestimento vinílico nos 06(seis) 

quartos, monitorização e conforto médico. 

O item remunera o fornecimento e instalação de revestimento vinílico, em manta 

heterogênea e flexível de 2,0mm de espessura, composta de resina de PVC, manta de 

fibra de vidro, plastificante isentos de ftalatos, pigmentos e cargas minerais; capa de uso 

de 0,7mm de PVC transparente compacto, base de PVC compactada pigmentada, para 

áreas com tráfego muito intenso; absorção acústica de 3 db; acabamento de Poliuretano 

Reforçado Top em sua superfície; juntas soldadas a quente com cordão de solda. Não 

remunera o preparo prévio da superfície e o fornecimento e colocação de rodapé. 

Referência Comercial: Linha Absolute Cosmic; Elements; Madero e Flakes da 

TarkettFademac ou equivalente. 
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As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área de superfície com revestimento vinílico 

executado (m²). 

 

Item 4.3 : REMOÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO OU DE BORRACHA COLADA 

Será removido o rodapé vinílico nos 06(seis) quartos, monitorização e conforto 

médico. 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de 

rodapé sintético, vinil, borracha, etc., inclusive a remoção da cola; remunera também a 

seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por comprimento de rodapé retirado (m). 

 

Item 4.4 : RODAPÉ VINÍLICO HOSPITALAR DE 7,5 CM, COM 

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO 

Após o preparo da superfície, será instalado o rodapé vinílico nos 06(seis) 

quartos, monitorização e conforto médico. 

O item remunera o fornecimento e colocação de rodapé vinílico, com 7,5 cm de 

altura e 2 mm de espessura, em qualquer cor, referência linha Hospitalar de sobrepor ou 
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em nível da Paviflex, ou equivalente. Remunera também a limpeza e o tratamento com 

aplicação de impermeabilizante acrílico, conforme recomendações do fabricante. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por comprimento de rodapé colocado (m). 

 

ESQUADRIAS/FERRAGENS 

 

Serão substituídas todas as portas de madeira de todos os cômodos da 

Maternidade, exceto as duas portas de acessos à Neonatologia e Pediatria. 

Item 5.1 : RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA 

A remoção das portas de madeira deve ser feita de maneira cuidadosa sendo 

deixadas íntegras as dobradiças e batentes. O item remunera o fornecimento de mão-de-

obra necessária para a retirada de folha de esquadria em madeira, a seleção e a guarda 

das peças reaproveitáveis.  

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade retirada (un). 

Item 5.2 : PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA 

A instalação das portas novas de alumínio deverá aproveitar as dobradiças 

deixadas nos respectivos batentes. 
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O item remunera o fornecimento da porta e batentes, sob medida, em alumínio 

anodizado L 30; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a instalação completa do caixilho. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área da porta instalada (m²). 

Item 5.3 : FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, 

PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR 

O item remunera o fornecimento de fechadura com maçanetas, tipo alavanca, 

para porta interna padrão de acabamento superior composto por: fechadura de embutir, 

com miolo tipo gorges; um par de maçanetas, tipo alavanca, de 134 x 20 mm; dois pares 

de rosetas, com diâmetro de 50 mm; inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária 

para a montagem e instalação completa de fechadura.  

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade de fechadura com maçanetas instalada 

(UN). 

PINTURAS 

 

Todas as superfícies que receberão pintura deverão ser lixadas e limpas para 

eliminar materiais soltos e poeira antes de receber nova pintura. 

As paredes internas receberão pintura em Latéx Acrílico, nas mesmas cores 

atuais. 
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As superfícies em metal serão lixadas e limpas de poeira, ferrugens ou gorduras 

antes de receber acabamento em Esmalte Acetinado, nas cores atuais. 

As portas deverão já vir lixadas, em seguida serão pintadas com fundo nivelador 

branco e após Esmalte Acetinado sobre madeira. 

Após a pintura deverá ser removido toda e qualquer respingo ou escorrimento de 

tinta sobre os pisos. 

 

Item 6.1 : REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA 

 

Todas as paredes e tetos deverão ser lixados e limpos para eliminar materiais 

soltos e poeira.  

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a 

remoção da tinta em massa com lixamento. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²). 

 

Item 6.2 : REMOÇÃO DE VERNIZ SOBRE MADEIRA 

 

Somente as portas de acesso à Neonatologia e Pediatria deverão ser lixadas e 

limpas para eliminar materiais soltos e poeira. O item remunera o fornecimento de 

materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção da tinta ou verniz em superfícies 

de madeira com lixamento. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 
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 Medição: Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²). 

Item 6.3 : REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE 

METALICA 

Todos os batentes metálicos de todas as portas inclusive as de acesso à 

Neonatologia e Pediatria deverão ser lixados e limpos para eliminar materiais soltos, 

poeira e ferrugem ou gordura. O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-

obra necessária para a remoção da tinta óleo ou esmalte em superfícies metálicas com 

lixamento. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 

 Medição: Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²) 

 

Itens 6.4  e  6.5 : PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS 

 

Será aplicada em duas demãos nos tetos e paredes internas, exceto no teto do 

corredor principal. O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta 

látex acrílica Standard; diluente (água potável), acabamento fosco acetinado, referência 

Rende Muito da Coral, ou Rende Muito Cobre Mais Basf-Suvinil, ou Paredes Tinta Acrílica 

Standard Basf-Glasurit, ou Novacor Paredes Mais ou Aquacril Tinta Acrílica da Sherwin 

Williams, ou Eucatex Acrílico Rendimento Extra Standard da Eucatex, ou equivalente; 

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: 

aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, 

em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do 

fabricante e norma ABNT NBR 11702, tipo 4.5.2.  

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 
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 Medição: Será medido pela área de superfície preparada e pintada, as 

espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 

 

Item 6.6 : PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS 

 

Será aplicada em todas as portas de madeira. As portas deverão já vir lixadas, 

em seguida serão pintadas com fundo nivelador branco e após Esmalte Acetinado sobre 

madeira. O item remunera o fornecimento de fundo nivelador branco fosco, para 

superfície de madeira, o fornecimento de tinta esmalte sintético Standard, acabamento 

acetinado, conforme norma NBR11702, tipo 4.2.1.2, referência tinta esmalte Standard da 

Sherwin Williams, ou Coralit, ou Coral, ou Suvinil, ou equivalente; diluente aguarrás; 

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: 

limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, 

em 2 demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme 

especificações do fabricante. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²). 

 

Item 6.7 : PINTURA ESMALTE ACETINADO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 

DUAS DEMÃOS 

 

Será aplicada em todos os batentes de todas as portas. O item remunera o 

fornecimento de fundo óxido de ferro, diluente; tinta esmalte sintético Standard, 

acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, e que atenda à norma NBR 11702, 

referência tinta esmalte da Sherwin Williams, ou Coralit esmalte sintético da Coral, ou 
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Suvinil esmalte sintético da Glasurit, ou equivalente; diluente aguarrás, ou solvente para 

sintético; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços 

de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 

tinta esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²). 

ACESSÓRIOS 

 

Após a pintura, em ambas as paredes e portas do corredor principal serão 

fixados com suportes de alumínio, os Bate-maca de PVC com amortecimento à impacto, 

reforçado internamente com aço galvanizado na mesma altura dos bate-macas de 

madeira que foram removidos. 

Os Box de banho, existentes nos 06(seis) banheiros, serão substituídos por 

novos em vidro temperado de 8mm. 

Serão fixadas, nas duas paredes adjacentes do vaso sanitário, nos 06(seis) 

banheiros, barras de apoio de no mínimo 0,80cm, conforme ABNT NBR 9050:2004 item 

7.3.1.2. 

 

Item 7.1 : CORRIMÃO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, 

COM AMORTECIMENTO À IMPACTO 

 

Será fixado após a pintura das paredes e portas, em ambas as paredes e portas 

do corredor principal; na mesma altura do bate-maca de madeira que foi removido ou 

conforme orientação da administração do hospital. Também, a cor do bate-maca será 

escolhida pela administração do hospital. O item remunera o fornecimento de corrimão, 

bate-maca, ou protetor de parede em PVC, com amortecimento a impacto, altura 131 mm 
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e espessura aproximada 61 mm, reforçado internamente com aço galvanizado, fixado na 

parede com suportes de alumínio, deixando afastado da mesma, em diversas cores; 

remunera também o fornecimento de todos os materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a instalação completa. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pelo comprimento do protetor de parede 

executado (m). 

Item 7.2 : RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL 

 

Serão retirados todos os Box dos banheiros. O item remunera o fornecimento da 

mão-de-obra necessária para a retirada completa de esquadrias metálicas, em geral; a 

seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

  

 Medição: Será medido pela área da esquadria retirada (m²). 

 

Item 7.3 : VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM 

 

Foi considerado na execução de todos os Box dos banheiros em substituição aos 

antigos removidos, considerando as partes fixas e as portas. O item remunera o 

fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a instalação do vidro. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 
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 Medição: Será medido pela área de vidro instalado (m²). 

 

Itens 7.4 : CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO 

 

Será aplicado para fixação e enquadramento do vidro temperado 8 mm para 

execução dos Box dos banheiros. O item remunera o fornecimento do caixilho fixo 

completo, sob medida, em perfis de alumínio; acessórios e a mão-de-obra necessária 

para a instalação completa do caixilho.  

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por área de caixilho instalado (m²). 

 

Item 7.5, 7.6 : DOBRADIÇA INFERIOR E SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO  

 

Serão aplicados em todas as portas de vidro temperado dos Box dos banheiros. 

As portas deverão abrir para fora de acordo com as dos Box removidos. O item remunera 

o fornecimento da dobradiça inferior e superior para porta de vidro temperado, referência 

SM 1010, Linha Dorma Glas, fabricação Dorma, ou equivalente; remunera também o 

fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação das 

dobradiças. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade de dobradiça instalada (un). 
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Item 7.7 : PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO 

 

Serão aplicados em todas as portas de vidro temperado dos Box dos banheiros. 

O item remunera o fornecimento de puxador de alumínio, inclusive materiais acessórios e 

a mão-de-obra necessária para a instalação. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido por unidade de puxador instalado (un). 

Item 7.8 : BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, 

EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ 

 

 

Serão fixadas, nas duas paredes adjacentes ao vaso sanitário, nos 06(seis) 

banheiros, barras de apoio de no mínimo 0,80cm, conforme ABNT NBR 9050:2004 item 

7.3.1.2. 

 O item remunera o fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com 

mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 

1/2", com espessura de 3/32", em qualquer comprimento; com resistência mínima ao 

esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para 

fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo 

às exigências da norma NBR 9050. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 
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 Medição: Será medido pelo comprimento total de barra de apoio instalada, 

incluindo os trechos com deflexão a 90 graus (m). 

 

Item 7.9 : CORTINA DIVISÓRIA DE LEITOS EM VINIL 

 

Serão instaladas cortinas de vinil para separação dos leitos: 15 (quinze) cortinas 

de 3,10m x 2,90m com 15 (quinze) trilhos retos de 2,60m; mais 21 (vinte e uma) cortinas 

de 2,20m x 2,90m com 21 (vinte e um) trilhos retos de 1,85m. A locação ou distribuição 

dos trilhos nos tetos será feita conjuntamente com a administração do hospital, bem como 

a escolha da cor das cortinas.  

 O item remunera o fornecimento de Cortinas Hospitalares confeccionadas em 

Vinil com ambas superfícies lisas e sem textura que inibem o acúmulo de sujeiras e 

facilitam a limpeza, laváveis, antifúngico, antimicrobiano, retardante a chamas, com 

costuras reforçadas em toda cortina, de cor a escolher. Tela colméia retardante a chamas, 

antifúngico e antibacteriana, reforçada nas laterais com Vinil. Trilho de Alumínio com 

pintura eletrostática branca super resistente e silencioso, com todos os acessórios de 

fixação, ganchos e rodízios, fornecidos Reto ou com Curva "L" sem emendas ou junções.  

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pelo comprimento total de cortina instalada (m). 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

Após a conclusão da obra, todas as sobras de materiais como tintas, arames, 

madeiras, etc., serão removidos e os entulhos e restos de materiais e outros 

equipamentos deverão ser retirados. 
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Todas as superfícies verticais e horizontais receberão limpeza complementar e 

especial. 

 

Item 8.1 : LIMPEZA AZULEJO 

 

Limpeza complementar e especial de todas as paredes com azulejo. O item 

remunera o fornecimento de produtos, equipamentos e a mão-de-obra necessária para a 

limpeza complementar e especial de azulejos, deixando-os prontos para a utilização. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área de azulejo limpo (m²).  

Item 8.2 : LIMPEZA PISO CERÂMICO 

 

Limpeza complementar e especial de todos os pisos cerâmicos. O item remunera 

o fornecimento de produtos, equipamentos e a mão-de-obra necessária para a limpeza 

complementar e especial de pisos cerâmicos, deixando-os prontos para a utilização. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área de piso cerâmico limpo (m²).  

 

Item 8.3 : LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE 

 

Limpeza complementar e especial de todos os pisos de granilite. O item 

remunera o fornecimento de produtos, equipamentos e a mão-de-obra especializada 

necessária para a limpeza complementar e especial de pisos de granilite, deixando-os 

prontos para a utilização. 
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As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: Será medido pela área de piso de granilite limpo (m²).  
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