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REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE  

CONTRATO DE REPASSE Nº858550/2017-MS/CAIXA 

I - INTRODUÇÃO 
Estas Especificações Técnicas se aplicam às obras para REFORMA DE UNIDADE 
DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - RECUPERAÇÃO FÍSICA DOS 
BLOCOS DE INTERNAÇÃO, CIRÚRGICO E DE APOIO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE INHANGAPI (HMI), localizado na Avenida Professor Encarnação, 
s/nº, Bairro Centro, área urbana do município de Inhangapi, no Estado do Pará, 
META/OBJETO do CONTRATO DE REPASSE Nº858550/2017-MS/CAIXA, 
enquadrado no Programa para EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO 
APERFEIÇOAMENTO DO SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). A fiel observância 

destas Especificações Técnicas pela CONTRATADA, assim como das orientações e recomendações 
emanadas da CONTRATANTE, são condições básicas para a aceitação das obras realizadas. 
 

II - CONDIÇÕES GENERALIDADES 
A fiel observância destas Especificações Técnicas pela CONTRATADA, assim como 
das orientações e recomendações emanadas da FISCALIZAÇÃO, é condição básica 
para a aceitação das obras realizadas e sua medição e pagamento, em conformidade 
com as Normas de Medição e Pagamento. 
Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações no que forem aplicadas: 
I.1 - O Decreto 52.147 de 25.06.63 estabelece as normas e métodos de execução 
para obras e edifícios públicos. 
I.2 - As normas brasileiras aprovadas pela ABNT. 
I.3 - Regulamentos especificações e recomendações da CELPA, COSANPA, Corpo 
de Bombeiros e IBAMA. 
As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar o local e o 
logradouro onde a obra será executada, antes de apresentarem suas propostas, para 
que certifiquem a situação real dos serviços que serão realizados, observando suas 
particularidades com relação à energia e abastecimento de água. 
Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os desenhos 
dos projetos, prevalecerão as especificações. 
Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na 
planilha de quantidade, deverão ser considerados nas composições de custos dos 
referidos serviços. 
Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro que todos os casos de 
caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica 
subentendida a alternativa “ou similar” a critério da FISCALIZAÇÃO. 
A CONTRATADA ficará obrigada a manter na obra um livro de diário de obras e 
ocorrências, destinado a anotações pela contratada, sobre o andamento da obra, 
bem como observações a serem feitas pela fiscalização. 
O emprego de qualquer material a ser utilizado na obra, estarão sujeitos a 
fiscalização, que decidirá sobre a utilização e aplicação dos mesmos. 
Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO antes 
de sua aplicação. 
A CONTRATADA será obrigada a retirar qualquer material impugnado pelo fiscal de 
campo dentro do prazo estipulado, caso o mesmo não esteja previsto na 
especificação da obra. 
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A empresa deverá manter na obra uma sala com mesa e prancheta destinada à 
utilização pela fiscalização. 
Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no livro de diário de obras e 
quando necessário através de ofício ou memorando. 
A CONTRATADA deverá manter na obra um local, para atendimento de emergência 
e pronto socorro dos seus operários que venham sofrer acidente no canteiro de 
obras. 
A contratada deverá manter na direção da obra, engenheiros e técnicos que permita 
a execução com perfeição de todos os serviços além dos demais elementos 
necessários à perfeita administração da obra, como mestre, almoxarife, apontador, 
vigia, etc. 
A vigilância será ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definitivo da 
obra. 
 

III - CONDIÇÕES GERAIS 
Os itens relacionados abaixo não serão objetos de medição e pagamento 
separadamente, devendo a CONTRATADA diluir os respectivos custos em seus 
preços unitários: 
-Seguro contra riscos e danos de qualquer natureza; 
-Fornecimento, operação e manutenção de todas as instalações de serviços; 
-Fornecimento e a devida estocagem de materiais, equipamentos e ferramentas, 
incluídas as eventuais perdas, danos, extravios, furtos e roubos; 
-Provimento aos serviços de mão-de-obra especializada ou não, local ou não, direta e 
indireta, em quantidade e qualidade compatíveis com os serviços a serem 
executados, bem como as respectivas despesas com assistência médico-hospitalar e 
ambulatorial e com alimentação, além dos custos com horas extras, adicionais 
noturno, de insalubridade e de periculosidade, e todas as demais obrigações sociais, 
trabalhistas e previdenciárias afins, previstas em lei; 
-Fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletivo; 
-Todos os serviços necessários à realização das obras serão executados em 
conformidade com os projetos, especificações e normas técnicas e orientações 
emanadas pela CONTRATANTE, relacionadas ao objeto contratado, mesmo que 
para estes serviços não existam preços unitários específicos nas Planilhas de 
Quantidades e Preços, aplicando-se neste caso o disposto no Contrato; 
-Remoção de entulhos e restos de materiais provenientes das obras e transporte para 
áreas de bota-fora a serem indicadas pela CONTRATANTE; 
-Testes de todas as instalações; 
-Honorários advocatícios e despesas processuais, além dos custos com eventuais 
reclamações trabalhistas do pessoal da CONTRATADA; 
-Depreciação, operação e manutenções preventiva e corretiva de equipamentos; 
-Todos os tributos previstos em lei, que inclui, sem se limitar, os seguros, taxas, 
impostos e outros tributos de qualquer natureza, conforme o estabelecido na 
legislação vigente; 
-Juros e encargos financeiros, excluídos as despesas financeiras referidas ao período 
de processamento das faturas, tendo em vista a legislação em vigor; 
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Administração e lucro da CONTRATADA e tudo o mais necessário à perfeita 
execução dos serviços. 
 
IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 
01.01 - Placa da obra (Item 01.01 da planilha orçamentária) 
Entende-se como placa da obra (CONTRATANTE), a estrutura confeccionada em 
painéis de madeira revestida com chapa de aço, com a superfície pintada e sobre 
esta descrita em letras legíveis com todas as informações da empresa 
CONTRATANTE.   
Deverá ser afixada placa contendo todas as informações sobre a obra, em local a ser 
definido no início dos Serviços pela Fiscalização, obedecendo ao modelo fornecido 
pelo caixa Econômica Federal dimensões de (3.00x2.20m), sobre quatro peças de 
madeira 4”x 4”. 
As placas deverão ser fixas, conforme projeto, e deverão ser utilizadas de acordo 
com a recomendação da fiscalização. 
As placas deverão ser colocadas sobre o solo, ao lado das obras em execução, 
utilizando-se estrutura de madeira, de acordo com suas dimensões, conforme 
indicado pela Fiscalização. 
Deverão ser observadas e retiradas previamente, as interferências com galhos, 
arames e etc., para assegurar a colocação e a perfeita visualização das placas. 
As placas de obra serão executadas em chapas metálicas, prévia e 
convenientemente tratadas para receber a pintura dos símbolos e mensagens. 
O fornecimento abrange as operações de corte, tratamento e pintura das placas. Será 
utilizada chapa preta de laminação a frio, recozimento azul com dureza T 4/5 
universal, bitola 16, em dimensões variadas de acordo com a solicitação da 
fiscalização. 
Para se obter pintura adequada é essencial a preparação da superfície metálica, de 
forma a livrá-la de graxa e ferrugem e protegê-la contra oxidação. Procede-se, para 
isso, as seguintes operações: 
- Decapagem; 
- Fosfatização; 
- Uma camada de “wash-primer”; 
- Uma camada de “primer” (acabamento); 
- Uma camada de tinta de acabamento. 
Os suportes serão de seção quadrada com 7,5 cm de lado e 3,0m de altura, de 
madeira de lei da região, imunizado com tratamento em autoclave a vácuo e pressão 
com preservativo hidrossolúvel Wolmanit – CB, de acordo com a determinação da lei 
58.016 de 18.03.66, chanfrados nos quatro cantos, tendo uma das extremidades a 
forma bisel duplo. As travessas terão seção de 3x5cm. 
Os parafusos serão tipo francês, galvanizado. Como proteção adicional serão 
colocados ilhoses de borracha especial nos furos das placas (“Gromnetc”) ou ilhoses 
de alumínio assentados sobre arruelas de fibra. 
Os locais e quantidades de placas de obra serão determinados pela fiscalização, que 
emitirá autorização para a sua colocação. 
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A colocação abrange todos os serviços necessários à instalação das placas nos 
locais determinados pela fiscalização, sendo obedecidas as orientações do 
fornecedor da placa para a correta fixação das mesmas. 
Estão inclusos neste item todos os equipamentos, materiais e mão de obra, 
necessários ao fornecimento, transporte e colocação das placas no campo inclusive a 
fixação das mesmas nos locais indicados. 
O fornecimento e colocação das placas em campo deverão seguir as instruções da 
FISCALIZAÇÃO através dos projetos executivos ou instruções de campo, 
determinando a maneira de sua aplicação e locais. 

 

02 BLOCO DE INTERNAÇÃO 
02.01 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
02.01.01 RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO (ITEM 02.01.01 DA 
PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
02.01.02 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA 
DE PERFIS (ITEM 02.01.02 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
Entende-se como demolição do forro o processo de retirada das réguas de PVC, bem 
como da sua estrutura de sustentação (entarugamento). 
Cuidados especiais deverão ser tomados de modo a não provocar danos nas peças 
que compõem o conjunto. Os mesmos deverão ser romaneados e entregues à 
FISCALIZAÇÃO através de documentos emitidos pela mesma. 
 
02.01.03 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS EM PAREDES (ITEM 
02.01.03 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
Entende-se como demolição de revestimento cerâmico (azulejo branco) sem 
reaproveitamento o processo de retirada da cerâmica que compõem o revestimento 
das paredes internas do prédio, dos banheiros e dos balcões de exposição do 
pescado. 
Será retirado o revestimento cerâmico sem reaproveitamento. Cuidados especiais 
deverão ser tomados de modo a não provocar danos nas paredes do prédio onde 
estão assentadas. Os materiais provenientes da demolição a critério da 
FISCALIZAÇÃO poderão ser reaproveitados em aterros ou transportados para bota-
fora previamente indicado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
02.01.04 RETIRADA DE ESQUADRIAS SEM REAPROVEITAMENTO (ITEM 
02.01.04 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
Entende-se como retirada de esquadrias o processo de retirada das portas, janelas, 
balancins e vidros existentes na área do Bloco que sofrera as intervenções. 
Serão retiradas as esquadrias indicadas na PLANTA BAIXA. Cuidados especiais 
deverão ser tomados de modo a não provocar danos nas esquadrias, as mesmas 
deverão ser romaneadas e entregues à FISCALIZAÇÃO através de documentos 
emitidos pela mesma.  
 

02.01.03 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (ITEM 02.01.03 DA 
PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
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Entende-se como retirada de aparelhos sanitários o processo de retirada de 
LAVATÓRIO, VASOS SANITÁRIOS, PIAS e CHUVEIROS, em diversos ambientes e, 
de todos os acessórios que compõem o elemento. 
Cuidados especiais deverão ser tomados de modo a não provocar danos nos vasos e 
acessórios. Os elementos deverão ser romaneados e entregues a FISCALIZAÇÃO 
através de documentos emitidos pela CONTRATANTE. 
 

02.02 PAREDES/PAINÉIS/PEÇAS ESTRUTURAIS 
02.02.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9x19x3cm (ITEM 02.02.01 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
Será executada alvenaria de fechamento interno, em tijolos cerâmicos vazados de 
dimensões 09x19x3cm, que deverão estar em conformidade com esta Especificação 
Técnica. 
As paredes deverão obedecer fielmente às dimensões, alinhamentos e espessuras 
indicadas nos projetos e serão assentadas com argamassas apropriadas para cada 
caso. Tijolos, blocos e elementos vazados serão previamente molhados antes do seu 
emprego e serão assentados formando fiadas corretamente niveladas, alinhadas e 
aprumadas. 
O traço de argamassa a ser utilizado no assentamento dos tijolos, blocos ou 
elementos vazados será de 1:2:8 de cimento, cal em pasta (ou química) e areia. 
No respaldo do alicerce (viga de cintamento inferior ou baldrame), deverá ser 
aplicada uma camada de argamassa com aditivo impermeabilizante, com espessura 
mínima de 1,5cm, descendo lateralmente (nas duas faces) 5 centímetros. Todos os 
tijolos, até a terceira fiada acima do nível do solo, terão de ser assentados com a 
mesma argamassa impermeável. 
As alvenarias apoiadas em alicerces serão executadas, no mínimo, 24 horas após a 
impermeabilização desses alicerces. 
Sempre que se julgar necessário, serão executadas peças de concreto armado nos 
encontros de duas paredes de alvenaria. 
A amarração entre os panos de alvenaria, quando ocorrer, e os pilares de concreto 
armado, deverá ser feita com vergalhões de aço redondo Ø4,72mm distribuídos ao 
longo da altura do pilar, a cada 60 centímetros ou conforme determinação da 
FISCALIZAÇÃO. 
Sobre os vãos das portas e janelas deverão ser usadas vergas em concreto armado, 
convenientemente dimensionadas com o mínimo de 30,0cm de apoio para cada lado. 
Para a execução de vergas e contra-vergas em paredes de alvenaria com tijolos de 
09cm de espessura serão usados 4 ferros de 8mm e estribos de 4,2mm a cada 20cm, 
com comprimento do vão  acrescido 60cm. 
 

02.02.02 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO (ITEM 02.02.02 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
02.02.03 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO (ITEM 02.02.03 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
Entende-se como CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA e CONTRA VERGAS as 
peças pré-moldadas em concreto com fck 18mpa os elementos confeccionados para 
moldar as peças supracitadas. Os procedimentos executivos serão a confecção de 
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formas de madeira, o corte, dobra e montagem de armaduras e, a fabricação, 
lançamento e adensamento de conreto. 
As peças que apresentarem quaisquer defeitos de fabricação tais como: trincas, 
bordas quebradas ou empenos será sumariamente rejeitado pela CONTRATANTE. 
 
02.02.04 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10mm, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (ITEM 02.02.04 DA PLANILHA 
ORÇAMENTARIA) 
Entende-se como vidro temperado como sendo o tratamento térmico de têmpera, que 
é um processo de aquecimento gradativo que atinge 700º C, seguido de brusco 
resfriamento. Tal processo provoca no cristal tensões internas de tração e 
compressão que resultam em um aumento gradativo de sua resistência. 
O vidro temperado, tem resistência mecânica superior ao vidro laminado, aramado e 
comum, por passar pelo processo de têmpera, sua resistência é até 5 vezes maior 
em comparação ao vidro comum. 
Nos ambientes indicados em planta, serão empregados vidros do tipo “temperado”. 
Os vidros especificados serão sempre planos com espessura de 10mm, obedecendo 
às seguintes prescrições: 
-Deverão satisfazer à EB-62 da ABNT; 
Ao término da colocação dos vidros, será feita a limpeza cuidadosa, removendo-se 
toda sujeira proveniente desta colocação. 
conforme indicado em projeto e previamente aprovadas pela FICALIZAÇÃO. 
 
02.03 INSTALAÇÕES 
02.03.01 ELÉTRICAS 
As instalações elétricas deverão obedecer à norma NBR-5410 da ABNT, normas da 
concessionária local e onde estas forem omissas, as normas do NATIONAL CODE, 
na sua mais recente edição. 
Antes de sua aquisição, deverá ser apresentado para prévia aprovação da 
FISCALIZAÇÃO, modelo padrão de material elétrico, de acordo com a descrição da 
Planilha Orçamentária e dessa Especificação Técnica. 
A instalação elétrica será totalmente revisada, em todos os seus pontos de força e/ou 
iluminação, incluindo-se nesses os pontos para ar condicionado, sendo que os 
componentes que apresentarem desgaste ou mau funcionamento serão substituídos. 
Faz parte dessa revisão o balanceamento dos circuitos, caso seja necessário. 
 

02.03.02 HIDRÁULICAS 
Será realizada minuciosa revisão das instalações hidráulicas na área de intervenção, 
devendo-se atentar, principalmente, aos ambientes onde ocorrerão deslocamentos de 
pontos. Caso seja necessário, as derivações e distribuições nos sanitários correrão 
embutidos nas paredes, evitando-se sua inclusão no concreto. As furações, rasgos e 
aberturas necessários em elementos da estrutura de concreto armado, para 
passagem de tubulações serão locadas e tomadas com tacos, buchas ou bainhas 
antes da concretagem, observando-se as recomendações da FISCALIZAÇÃO. As 
deflexões das canalizações serão executadas preferencialmente com auxílio de 
conexões apropriadas. As canalizações de distribuição de água nunca serão 
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inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade mínima de 1% no sentido 
do escoamento. Com exclusões dos elementos niquelados, cromados ou latão polido, 
todas as demais partes aparentes das instalações, tais como canalização, 
acessórios, braçadeiras, suportes, tampas, etc., deverão ser pintadas com benzinas, 
depois da limpeza das superfícies. Nos casos em que as canalizações devem ser 
fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e quantidades dos 
elementos de suportes ou de fixação, braçadeiras perfilados "U”, bandejas, etc., 
serão determinados pela FISCALIZAÇÃO (de acordo com diâmetro, peso e posição 
das tubulações). 
 

02.03.03 SANITÁRIAS 
A revisão das instalações sanitárias será executada rigorosamente de acordo com a 
postura sanitária local vigente, com a NB-19, com a NB-41, com especial atenção aos 
ambientes onde ocorrerão deslocamentos de pontos. 
 
02.04 REVESTIMENTOS 
02.04.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL 
(ITEM 02.04.01 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
Será aplicada, sobre a superfície a revestir, uma camada regular de argamassa forte 
denominada chapisco. O chapisco será feito com argamassa fluida no traço 1:3 
(cimento e areia) e quando indicado adicionar aditivo adesivo. A argamassa deverá 
ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a superfície a ser revestida. 
O chapisco se fará tanto nas superfícies verticais ou horizontais de estruturas de 
concreto, como também nas superfícies verticais de alvenaria, para posterior  
revestimento. A espessura do chapisco será de 5 mm. A aplicação terá de ser feita 
sobre superfície previamente umedecida, o suficiente para que não ocorra a 
absorção da água  necessária à cura da argamassa. O revestimento só poderá ser 
aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a 
mão e após decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação. As superfícies 
destinadas a receber o chapisco comum serão limpas com vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento.  
 

02.04.02 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10m², 
ESPESSURA DE 10mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS (ITEM 02.04.02 DA 
PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
Entende-se como reboco a argamassa aplicada sobre a superfície chapiscada, 
sarrafeada, desempenada e com acabamento fino.  
A execução do reboco será iniciada após 24 horas da aplicação do chapisco, com a 
superfície limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa.  
O reboco de cada pano de parede interna e externa somente se iniciará depois de 
inspecionado se todas as tubulações projetadas estão perfeitamente instaladas, os 
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serviços de cobertura concluídos, se os marcos, caixilhos e peitoris já se encontram 
perfeitamente instalados.  
A principio serão executadas as guias que são faixas verticais de argamassas, 
afastadas de 1 a 2m, que servirão de referencia. As guias internas serão constituídas 
por sarrafos de dimensões apropriadas, fixadas nas extremidades superiores e 
inferiores da parede por meio de botões de argamassa e com auxilio de fio de prumo. 
Preenchido as faixas de alto à baixo entre as referencias, deve-se proceder ao 
desempenamento com régua, orientando-se pela verticalidade das faixas. 
 Depois de secas as faixas de argamassas, serão retirados os sarrafos, e rebocados 
os espaços. A argamassa à ser utilizada será de cimento, cal e areia fina peneirada 
na proporção volumétrica 1:2:8. A critério da CONTRATADA poderá de substituída a 
cal em pasta pela cal química (kimical), passando a proporção volumétrica para 
1:6:60ml. Depois de sarrafeados e desempenados o reboco deverá apresentar uma 
superfície com acabamento fino regularizado e desempenado, utilizando-se régua e 
desempenadeira, para apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente 
planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da 
superfície. 
 O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, 
camurça ou borracha macia para se obter um acabamento isento de fragmentos de 
areia solta. A espessura do reboco será de 20mm, sendo tolerada em casos 
excepcionais e mediante autorização previa da CONTRATANTE a espessura 
máxima de 10mm. 
 
02.03 ESQUADRIAS 
02.03.01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9x2,10cm, ESPESSURA 10mm, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ITEM 02.03.01 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
02.03.02 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 
10mm, INCLUSIVE FERRAGENS (ITEM 02.03.02 DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA) 
Entende-se como vidro temperado como sendo o tratamento térmico de têmpera, que 
é um processo de aquecimento gradativo que atinge 700º C, seguido de brusco 
resfriamento. Tal processo provoca no cristal tensões internas de tração e 
compressão que resultam em um aumento gradativo de sua resistência. 
O vidro temperado, tem resistência mecânica superior ao vidro laminado, aramado e 
comum, por passar pelo processo de têmpera, sua resistência é até 5 vezes maior 
em comparação ao vidro comum. 
Nos ambientes indicados em planta, serão empregados vidros do tipo “temperado”. 
Os vidros especificados serão sempre planos com espessura de 10mm, obedecendo 
às seguintes prescrições: 
-Deverão satisfazer à EB-62 da ABNT; 
Ao término da colocação dos vidros, será feita a limpeza cuidadosa, removendo-se 
toda sujeira proveniente desta colocação. 
Ferragens 

As ferragens para esquadrias metálicas em geral, tais como fechaduras, dobradiças, 
ferrolhos, trincos, puxadores, maçanetas, espelhos, rosetas e outros serão da marca 
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“PAPAIZ STANDARD”, LAFONT, FAMA ou similar, com acabamento cromado ou 
conforme indicado em projeto e previamente aprovadas pela FICALIZAÇÃO. 
 

02.03.03 PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COM 
CAIXILHO, ALIZAR E FERRAGENS (ITEM 02.03.03 DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA) 
Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto. As portas internas 
serão em MDF revestida com laminado melamínico, reforçadas por cantoneira 
L5/16“em alumínio obedecendo as cores e detalhes do projeto. Os caixilhos serão em 
madeira de lei, com pintura esmalte acetinado verde colonial sobre massa óleo. 
As fechaduras das portas de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e 
alavanca e de trinco reversível acionado pela maçaneta e pela chave com 02 (duas) 
voltas. As chaves deverão ser fornecidas em duplicata. As dobradiças serão de metal 
cromado do tipo reforçado, com anel de 3 ½”x3” e serão no mínimo de 03 (três) 
unidades por folha. Os rebaixos ou encaixes terão a forma das ferragens não sendo 
toleradas folgas que exijam emendas, enchimento com taliscas de madeira, etc. A 
localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a 
serem evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 
A localização do assentamento das ferragens será determinada pela 
FISCALIZAÇÃO, se não identificável pelo sentido de abertura constante em projeto. 
As maçanetas das portas salvo em condições especiais, serão localizadas a 103cm 
do piso acabado. Antes do assentamento, as ferragens deverão ser aprovadas pela 
Fiscalização. 
 
02.03.04 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – BANHEIROS 
(ITEM 02.03.04 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
02.03.03 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ITEM 02.03.03 DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA) 
Entende-se como porta de abir tipo veneziana em alumínio as esquadrias metálicas 
confeccionadas em chapas e perfis de alumínio que servem para criar acesso, 
iluminação e ventilação dos ambientes internos de uma edificação. 
As esquadrias de alumínio anodizado são aquelas cujas barras, perfis ou chapas que 
a compõem, sejam submetidas a um processo de oxidação anodico que proporcione 
um recobrimento de óxido decorativo e protetor, devendo obedecer aos detalhes do 
projeto executivo, como dimensões, linhas de perfis, chapas e acessórios 
complementares. A CONTRATADA fornecerá uma amostra para prévia aprovação da 
CONTRATANTE. 
 
02.06 FORRO EM PVC 
02.06.01 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 
2,5x10cm, ESPACADAS DE 50cm (ITEM 02.06.01 DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA) 
06.02 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10cm, ESPESSURA DE 8 A 
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10mm (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) (ITEM 02.06.02 DA 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
Conforme mostrado em planta, em toda as áreas internas dos diversos ambientes, 
será instalado FORRO EM PVC com barroteamento em madeira, obedecendo ao que 
segue: 
Entende-se como forro de PVC em placas lineares de 100mm o elemento de vedação 
usado para isolar a cobertura e dar conforto térmoacústico ao ambiente interno da 
edificação. 
O forro terá coloração uniforme, resistente a agentes químicos e ao fogo, isentos de 
quaisquer defeitos. A estrutura de sustentação será de madeira de lei de primeira 
qualidade, tratada com produto imunizante. Será previsto na junção do forro com as 
paredes e pilares, etc, arremate tipo roda forro para um perfeito acabamento. 
O forro a ser utilizado será do tipo PVC com réguas de 100mm e seguirá fielmente às 
recomendações técnicas do fabricante. 
 
02.07 APARELHOS, LOÇAS E METAIS 
02.07.01 BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150x60cm, COM CUBA DE 
EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL 
CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 
(ITEM 02.07.01 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
Entende-se como bancada em mármore branco polido, a peça que será colocada nos 
ambientes mostrados em planta. Onde indicado, serão assentadas as bancadas em 
mármore branco polido com largura de 60mm e espessura 25mm, dotado de frisos 
meia cana e furos de Ø ½” para saída d’água. 
A peça deverá ser perfeitamente plana e polida sem deformação, trincas, fissuras ou 
emendas. 
Seu assentamento será feito com argamassa industrializada interior ou exterior 
conforme sua localização no projeto, marca Votomassa, Quartzolit ou similar. 
 

02.07.02 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ITEM 02.07.02 DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA) 
02.07.03 ASSENTO PLÁSTICO P/ VASO SANITÁRIO (ITEM 02.07.03 DA 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
Entende-se por vaso sanitário sifonado de louça branca com caixa acoplada e 
assento plástico, o aparelho próprio para dejeções constituído de um sifão e acoplado 
a rede de esgoto sanitário através de uma luva de vedação. Sua alimentação para 
evacuação e limpeza é feita através de uma caixa de descarga acoplada, fixada ao 
vaso através de anel de vedação.  
A bacia sanitária com a caixa acoplada deverá ser de louça branca de boa qualidade, 
de tonalidade uniforme, sem riscos e sem rebarbas. Será fixada no piso acabado por 
dois parafusos de metal cromado tipo castelo e buchas plásticas expansíveis, e será 
ligado a rede de água por engate flexível e à rede de esgoto com anel de vedação de 

4”, e obedecerão as generalidades das instalações anteriormente descritas. 
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02.07.04 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5x39cm OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30cm EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ITEM 
02.07.04 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
Entende-se como lavatório de louça branca suspenso, acessórios utilizados no 
banheiro para fins específicos. O lavatório suspenso será fixado na alvenaria e 
quando com coluna fixado também no piso, é utilizado para lavagem de mãos e 
objetos pessoais. O lavatório com coluna de louça branca deverá ser de boa 
qualidade, de tonalidade uniforme, sem riscos e sem rebarbas. Serão fixados na 
parede acabada por parafusos de metal não ferroso e buchas plásticas expansíveis, 
e serão ligadas às redes de esgoto através de tubulações, e obedecerão as 
generalidades das instalações anteriormente descritas. 
Os lavatórios serão ligados a rede de água através de engate flexível e deverão estar 
providos de válvulas, sifões de copo plástico e torneiras de metal cromado. 
 
02.08 PINTURA 
02.08.01 PAREDES  INTERNAS E EXTERNAS 
02.08.01.01 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS (ITEM 02.08.01.01 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
Entende-se como massa látex em paredes internas e externas, uma demão, a 
aplicação de material pastoso de composição química adequada para uma superfície, 
formando após a secagem uma película aderente de acabamento plano utilizado para 
nivelar as irregularidades das paredes.   
As paredes que receberão a massa corrida deverão estar com suas superfícies 
devidamente preparadas lixadas e limpas, isentas de sujeira, poeira, óleo, graxa, 
eflorescência e partículas soltas. As imperfeições existentes na superfície de base, 
tais como trincas, fissuras, saliências e reentrâncias, serão reparadas com massa 
acrílica de acordo com a orientação do fabricante. 
Após a devida preparação das superfícies rebocadas serão aplicadas duas demãos 
de selador acrílico e em seguida aplica-se a massa corrida, em camadas finas e 
sucessivas, com auxilio de uma desempenadeira de aço para corrigir defeitos 
ocasionais da superfície e deixá-la bem nivelada.  
Depois de seca, a massa corrida será lixada, de modo que a superfície fique bem 
regular, de aspecto contínuo, sem rugosidades ou depressões. Serão utilizadas lixas 
para massa de diferentes gramaturas em função da aspereza da superfície. 
 

02.08.01.02 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (ITEM 02.08.01.02 DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA) 
Entende-se como pintura látex acrílica em paredes internas e externas duas demãos, 
a aplicação de material líquido de composição química adequada para uma 
superfície, formando após a secagem uma película aderente, para proteção e efeito 
estético.  
Após todo o preparo prévio da superfície selada, emassada e a pintar, deverão se 
removidas todas as manchas de graxa, mofo e outros, com detergente apropriado 
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(amônia e água a 5%). Em seguida, a superfície será levemente lixada e limpa, e 
posteriormente será aplicadas a pintura com tinta látex acrílica.   
Cada demão deve constituir uma película contínua, com espessura uniforme e livre 
de poros e de escorrimento. As falhas na película deverão ser corrigidas, sendo 
necessário aguardar o tempo de secagem antes da aplicação da demão 
subseqüente. A tinta será sempre aplicada sobre superfície seca para não provocar 
enrugamento. A pintura recém executada deve ser protegida contra incidência, 
mesmo por contatos acidentais, de poeira e água, durante a secagem. 
 

02.08.02 PISOS 
02.08.02.01 APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (ITEM 
02.08.02.01 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 

Conforme indicado na FOLHA No.04, no piso de todos os ambientes do Bloco 
que sofrerá as intervenções, receberá pintura em epóxi específica para pisos, 
conforme especificações do fabricante: 
Acabamento epóxi bicomponente, curado com poliamina, de alta espessura e alto 
conteúdo de sólidos, que proporciona proteção a superfícies expostas em meios 
agressivos com alta concentração de umidade e névoa salina. Apresenta alta 
resistência química e mecânica. 
 
02.08.02.02 PINTURA ACRILICA SOBRE PISO (CALÇADA DE PROTECAO) 
(ITEM 02.08.02.02 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 

Conforme indicado na FOLHA No.04, a calçada de proteção que contorna o 
Bloco que sofrerá as intervenções, receberá pintura acrílica específica párea 
pisos, conforme as seguintes recomendações do fabricante: 
-Para superfícies não pintadas diluir com 30% de água potável. Para superfícies já 
pintadas, diluir com 20% de água potável. 
-100 a 175 m² por demão. 
-Ao toque: 30 min; Entre demãos: 4 horas; Final: 4 horas. Para o tráfego de pessoas, 
aguardar a secagem de 48 horas e tráfego de veículo, 72 horas. 
Resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, 
microbicidas não metálicos, outros aditivos e água. 
 
02.08.02.03 APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (ITEM 
02.08.02.03 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
Nas áreas indicadas nos projetos, será executado polimento com aplicação de resina 
no piso de alta resistência tipo Korodur, polido mecanicamente e impermeabilizado 
com pintura de verniz acrílico apropriado 
Preparo da superfície 
A superfície deverá estar superficialmente áspera e isenta de impurezas, tais como: 
óleo, graxas, restos de argamassa, poeira, a fim de permitir boa aderência para as 
camadas que a sucederão.  
Acabamento  
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Os arremates juntos a rodapés e cantos de difícil acesso, serão executados com 
máquinas de disco manuais, tomando-se o cuidado para não queimar o piso, 
deixando-o com o mesmo aspecto do restante. 
Os esmeris vão se sucedendo dos mais grossos para os mais finos, a fim de se obter 
o acabamento especificado no projeto. 
 
03 BLOCO CIRÚRGICO 
03.01 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
03.01.01 RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO (ITEM 03.01.01 DA 
PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
03.01.02 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA 
DE PERFIS (ITEM 03.01.02 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
-Idem itens 02.01.01 e 02.01.02 dessas especificações; 
 
03.01.03 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM 
REAPROVEITAMENTO (ITEM 03.01.03 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
-Idem item 03.01.03 dessas especificações; 
 
03.01.04 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS EM PAREDES (ITEM 
03.01.04 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
-Idem item 02.01.03 dessas especificações; 
 
03.01.03 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA 
REGULARIZADORA (ITEM 03.01.04 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
Entende-se como demolição de piso o processo de retirada dos elementos que 
compõem a pavimentação dos prédios.  
Os pisos a serem demolidos serão dos VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO, 
existente, conforme indicado no FOLHA Nº08. Cuidados especiais deverão ser 
tomados para que as vibrações do processo da demolição não venham causar danos 
a parte estrutural dos prédios. Os materiais provenientes da demolição a critério da 
FISCALIZAÇÃO poderão ser reaproveitados em aterros ou transportados para bota-
fora previamente indicado pela PREFEITURA DE ITUPIRANGA. 
 
03.01.06 RETIRADA DE ESQUADRIAS SEM REAPROVEITAMENTO (ITEM 
03.01.06 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
-Idem item 02.01.04 dessas especificações; 
 
03.02 PAREDES E PAINÉIS 
03.02.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9x19x3cm (ITEM 03.02.01 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem item 02.02.01 dessas especificações; 
 

03.02.02 DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35mm, CHUMBAMENTO NO 
PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO 
MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS (ITEM 03.02.02 DA PLANILHA 
ORÇAMENTARIA) 
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As divisórias dos vestiários masculino e feminino serão em marmorite, e=35mm, 

chumbadas no piso e nas paredes com argamassa de cimento e areia. O polimento 
das peças será manual. 
 
03.02.03 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10mm, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (ITEM 03.02.03 DA PLANILHA 
ORÇAMENTARIA) 
-Idem item 02.02.04 dessas especificações; 
 
03.03 INSTALAÇÕES 
03.03.01 ELÉTRICAS 
-Idem item 02.03.01 dessas especificações; 
 

03.03.02 HIDRÁULICAS 
-Idem item 02.03.02 dessas especificações; 
 

03.03.03 SANITÁRIAS 
-Idem item 02.03.03 dessas especificações; 
 
03.03.04 LÓGICA 
03.03.04.01 PONTO DE LÓGICA – UTP (INCLUINDO ELETRODUTOS, CABOS E 
CONCTORES) 
1 Introdução 
Um sistema de cabeamento estruturado é regido por normas internacionais, 
utilizando conectores padronizados, que permitem a conexão de qualquer 
equipamento em qualquer ponto do cabeamento. Assim, as redes implementadas 
dessa forma são concebidas para integrar, na mesma infra-estrutura de cabeamento, 
toda a rede de comunicação de voz, dados e imagens. Suportam ainda os controles 
lógicos como alarmes, sensores de temperatura, umidade, fumaça etc. 
2 Detalhamento da Instalação 
Os 15 pontos duplos serão instalados com cabo Cat6 certificados a 250 MHz por par, 
obedecendo-se as Normas para cabeamento Cat6 e Norma TIA/EIA 568-B2 de maio 
de 2001. 
3 Lista de Material e suas Especificações 
Esta seção descreve os componentes utilizados no projeto, em função de fornecer 
informações sobre as especificações técnicas necessárias para definir o tipo de 
equipamento utilizado na infra-estrutura de rede. 
4 Eletrodutos  
Os dutos de telecomunicações que serão utilizados serão do tipo PVC rígido com 
diâmetros variando entre de 1” a 4” com seus respectivos acessórios (luvas, curvas, 
tês, caixas de passagens, conduletes, espelhos de duas posições, etc.).  
5 UTP Adapter Cable (cabos de ativação das estações de trabalho) 
Serão utilizados para conectar as estações de trabalho, as tomadas de acesso e 
deverão ser fornecidos com 4 pares Cat6, já montados de fábrica com conectores RJ-
45, 8 vias, nas extremidades e pinagem padrão EIA-TIA 568-A, com 2,5 metros de 
comprimento. 
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6 Cabeamento Interno Secundário: Distribuição Horizontal 
Consiste do sistema de cabeamento que interliga o painel de distribuição (patch 
panel), localizado no rack, às tomadas de parede. Será utilizado cabo de par trançado 
não blindado do tipo 24-AWG Cat 6. com 4 pares, propiciando a utilização de 
freqüências de até 250 MHz. Os cabos deverão ser identificados por etiquetas 
identificadoras. 
7 Racks 
Os racks serão instalados no local conforme detalhamento na Planta de Distribuição 
de pontos nas salas. Os racks para a Sala de Equipamentos são do tipo aberto, de 
aço com dimensões mínimas de 19” com 22U de altura. Devem possuir um guia de 
gerenciamento de cabos e duas réguas de alimentação elétrica com filtro de no 
mínimo 06 tomadas elétricas do tipo tripolar, com suporte total para 1500 Watts em 
cada régua. O rack destinado ao Galpão 01 é do tipo gabinete fechado para piso, de 
aço com altura interna de 24 unidades de altura (U´s) e deve ter uma régua de 
alimentação elétrica com filtro de no mínimo 06 tomadas elétricas do tipo tripolar, com 
suporte total para 1500 Watts. O rack destinado ao Galpão 02 é do tipo gabinete 
fechado para piso, de aço com altura interna de 28U e deve ter uma régua de 
alimentação elétrica com filtro de no mínimo 06 tomadas elétricas do tipo tripolar, com 
suporte total para 1500 Watts. O rack destinado a Guarita é do tipo gabinete fechado 
para piso, de aço com altura interna de 20U e deve ter uma régua de alimentação 
elétrica com filtro de no mínimo 06 tomadas elétricas do tipo tripolar, com suporte 
total para 1500 Watts. Todos os racks deverão possuir dispositivos que garantam o 
seu aterramento conforme norma ANSI/TIA/EIA-607. 
8 Patch Panel para Dados 
Será utilizado patch panel modular, com 24 e 48 portas RJ-45, 8 vias, Cat 6, no qual 
suportará cada cabo de par trançado de 4 pares Cat 6. Todas as portas de patch 
panel deverão ser identificadas com ícones de identificação. Todo o material utilizado 
no sistema de distribuição deverá ser do mesmo fabricante, para garantir o melhor 
desempenho do canal. 
 
03.04 REVESTIMENTOS 
03.04.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL 
(ITEM 03.04.01 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
-Idem item 02.04.01 dessas especificações; 
 

03.04.02 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10m², 
ESPESSURA DE 10mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS (ITEM 03.04.02 DA 
PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
-Idem item 02.04.02 dessas especificações; 
 
03.04.03 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
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INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10m², 
ESPESSURA DE 10mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS (ITEM 03.04.03 DA 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem item 04.04.03 dessas especificações; 
 
03.04.04 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20x20cm APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5m² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES 

(ITEM 03.04.04 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem item 04.04.03 dessas especificações; 
 
03.03 PISO E PAVIMENTAÇÕES 
03.03.01 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2cm (ITEM 03.03.01 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
Entende-se como contrapiso em argamassa a camada que serve para regularizar e 
nivelar a superfície onde será assentado o piso cerâmico ou outro tipo de 
acabamento. 
Sobre o contrapiso será lançado a camada de regularização, com espessura de 2cm, 
utilizando-se argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:4. Em toda a 
área interna da edificação, a camada niveladora terá acabamento apenas sarrafeado 
(grosso), sobre o qual será assentado o piso cerâmico, obedecendo de acordo com a 
característica de cada cômodo o caimento requerido pelo projeto.  
 
03.03.02 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 35x35cm APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5m² E 10m² 
(ITEM 03.03.02 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
Entende-se como piso cerâmico as placas tipo grês de dimensões uniformes, com 
uma das superfícies esmaltada e vitrificada.   
A cerâmica será 35x35cm, e deverá ser perfeitamente plana e esquadrejada, 
devendo apresentar textura homogênea, compacta, isenta de fragmentos calcários ou 
qualquer material estranho. Deverá apresentar aresta viva, face plana, coloração 
uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares. 
O armazenamento e o transporte das cerâmicas serão realizados de modo a evitar 
quebras, trincas ou contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. 
As caixas serão empilhadas e agrupadas por tipo e descriminação da área a que se 
destinam.   
Antes do assentamento será verificado se todos os elementos embutidos estão 
devidamente instalados e testados e inspecionar o nivelamento e a qualidade do 
acabamento da camada niveladora. Após a verificação, a camada niveladora deverá 
se lavada e cuidadosamente limpa. Quando recortada em locais de caixas de 
passagem ou outros elementos embutidos no piso, o material cerâmico não deverá 
apresentar rachaduras e/ou emendas. 
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Seu assentamento será feito de modo a deixar juntas alinhadas e a argamassa a ser 
utilizada será industrializada interior ou exterior conforme sua localização no projeto 
marca Votomassa, Quartzolit ou similar. 
Quando indicadas, as cerâmicas terão rodapés ou terminais boleados. 
Após o assentamento de cada peça cerâmica, a mesma será pressionada contra a 
argamassa de assentamento, e posteriormente, com auxilio de uma régua de 
alumínio, será verificado o nivelamento das bordas de sua superfície. Aquelas que 
estiverem salientes serão levementes batidas com martelo de borracha até eliminar 
os ressaltos. 
Completada a pega da argamassa de assentamento, será verificada a perfeita 
colocação das cerâmicas e substituindo as que apresentarem sonoridade inadequada 
sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
Quando não especificado de forma adversa, as juntas serão corridas e rigorosamente 
alinhadas. A espessura das juntas será de acordo com as características e 
dimensões da cerâmica observando-se as recomendações do fabricante. 
Decorrido 24 horas do seu assentamento inicia-se a limpeza das juntas com auxilio 
de escovas e vassoura de piaçava.  
O acabamento será executado com argamassa industrializada própria para rejunte 
marca Votomassa, Quartzolit ou similar. 
Após a cura da argamassa de rejuntamento, as superfícies cerâmicas serão lavadas 
com sabão neutro, água limpa e auxilio de escova de nylon e vassoura de piaçava. 
 
03.06 ESQUADRIAS 
03.06.01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9x2,10cm, ESPESSURA 10mm, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ITEM 03.06.01 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem item 02.03.01 dessas especificações; 
 
03.06.02 PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COM 
CAIXILHO, ALIZAR E FERRAGENS (ITEM 03.06.02 DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem item 02.03.03 dessas especificações; 
 
03.06.03 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 
10mm, INCLUSIVE FERRAGENS (ITEM 03.06.03 DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem item 02.03.02 dessas especificações; 
 
03.06.04 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – BANHEIROS 
(ITEM 03.06.04 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem item 02.03.04 dessas especificações; 
 
03.06.03 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (ITEM 03.06.03 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
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O assentamento de ferragens será procedido com particular esmero. Os rebaixos ou 
encaixes para dobradiças, fechaduras, etc., terão as formas das ferragens, não sendo 
toleradas folgas que exijam emendas, etc. 
As ferragens, principalmente as dobradiças, deverão ser em número suficiente, de 
forma a suportarem com folgas o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. 
 
03.06.06 FERRAGEM PARA BALANCIM DE CORRER (ITEM 03.06.06 DA 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
As ferragens para esquadrias metálicas em geral, tais como fechaduras, dobradiças, 
ferrolhos, trincos, puxadores, maçanetas, espelhos, rosetas e outros serão da marca 
“PAPAIZ STANDARD”, LAFONT, FAMA ou similar, com acabamento cromado ou 
conforme indicado em projeto e previamente aprovadas pela FICALIZAÇÃO. 
 
03.06.07 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ITEM 03.06.07 DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem item 02.03.03 dessas especificações; 
 
03.07 FORRO EM PVC 
03.07.01 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 
2,5x10cm, ESPACADAS DE 50cm (ITEM 03.07.01 DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA) 
03.07.02 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10cm, ESPESSURA DE 8 
A 10mm (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) (ITEM 03.07.02 DA 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem itens 02.06.01 e 02.06.02 dessas especificações; 
 
03.08 APARELHOS, LOÇAS E METAIS 
03.08.01 BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150x60cm, COM CUBA DE 
EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL 
CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 
(ITEM 03.08.01 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem item 02.07.01 dessas especificações; 
 

03.08.02 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ITEM 03.08.02 DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA) 
03.08.03 ASSENTO PLÁSTICO P/ VASO SANITÁRIO (ITEM 03.08.03 DA 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem itens 02.07.02 e 02.07.03 dessas especificações; 
 
03.08.04 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5x39cm OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30cm EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 
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DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ITEM 
03.08.04 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem item 02.07.04 dessas especificações; 
 
03.08.03 CHUVEIRO EM PVC (ITEM 03.08.03 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem item 04.07.03 dessas especificações; 
 
03.09 PINTURA 
03.09.01 PAREDES  INTERNAS E EXTERNAS 
03.09.01.01 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS (ITEM 03.09.01.01 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem item 02.08.01.01 dessas especificações; 
 

03.09.01.02 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (ITEM 03.09.01.02 DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem item 02.08.01.02 dessas especificações; 
 

03.09.02 PISOS 
03.09.02.01 APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (ITEM 
03.09.02.01 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem item 02.08.02.01 dessas especificações; 
 
03.09.02.02 PINTURA ACRILICA SOBRE PISO (CALÇADA DE PROTECAO) 
(ITEM 03.09.02.02 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
-Idem item 02.08.02.02 dessas especificações; 
 

04 LIMPEZA 
04.01 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6m³ (ITEM 
04.01 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) 
04.02 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6m³, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0Km (ITEM 04.02 DA PLANILHA 
ORÇAMENTARIA) 
Todo o material resultante dos serviços de demolição, serão carregados 
manualmente, em caminhões basculantes, e transportados para locais de bota-fora, 
indicados pela Fiscalização, com distância média de transporte de 1km. O transporte 
para o local do bota-fora será executado com o devido cuidado para não permitir que 
o material transportado seja lançado indevidamente, por desprendimento do interior 
do basculante, no leito das vias que irão constituir o itinerário para a descarga do 
material. A altura máxima do material de bota-fora transportado, não poderá 
ultrapassar a altura útil do basculante. 
 
04.03 LIMPEZA FINAL DA OBRA (ITEM 08.03 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 
A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as 
instalações e equipamentos deverão apresentar perfeito estado de funcionamento. 
Todo entulho deverá ser removido pela empreiteira, sendo cuidadosamente limpos e 



 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS 20 

ESTADO DO PARÁ 
 

REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE  

CONTRATO DE REPASSE Nº858550/2017-MS/CAIXA 

varridos todas as dependências e acessos. Toda instalação provisória, barracões, 
placas, torres, guinchos, andaimes e etc. deverão ser desmontados, retirados ou 
entregues a fiscalização, quando for o caso, e a área utilizada por esses elementos 
deverá está limpa, sem restos de materiais e entulhos. Durante o desenvolvimento da 
obra, será obrigatória a proteção dos pisos recém concluídos. Todas as cantarias, 
pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, cerâmicas, esquadrias, 
vidros, aparelhos sanitários e etc. serão limpos e cuidadosamente lavados,de modo a 
não serem danificadas outras partes da obra por esses serviços de limpeza devendo 
ser removidos quaisquer vestígio de tintas, manchas e argamassas. A lavagem de 
granitos será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos. 
As pavimentações ou revestimentos destinados a polimentos e lustração, serão 
polidos em definitivos e lustrados, quando necessário. Será procedida cuidadosa 
verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e 
segurança de todas as instalações de água, esgoto, águas pluviais, bombas elétricas, 
aparelhos sanitários, instalações e equipamentos elétricos, instalações e 
equipamentos de ar condicionado, esquadrias e ferragens. Qualquer serviço, peça ou 
aparelho que apresentar defeitos quanto ao seu assentamento, uso ou 
funcionamento será substituído, sem ônus para o proprietário ou fiscalização, em 
tempo determinado pela fiscalização e antes da entrega do termo de recebimento da 
obra.  
Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço não pode 
ser efetuado o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo nesse caso, se 
presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas 
parcelas realmente Executadas a contento, de acordo com a Norma ABNT NBR 
5675. 
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