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1. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
 

O Hospital Napoleão Laureano, mantido pela Fundação Laureano, entidade beneficente sem fins 

lucrativos de esfera privada e sob gestão municipal, dedica-se exclusivamente ao diagnóstico e 

tratamento do câncer, sendo a única entidade da Paraíba habilitada no Ministério da Saúde como 

CACON com Serviço de Oncologia Pediátrica, registrada no CEBAS/SAÚDE sob o Nº 2399741. 

Atualmente o Hospital Napoleão Laureano tem área total edificada de 10.500 m2, dispõe de 150 leitos, 

sendo 120 deles dedicados exclusivamente ao SUS, disponibilizando à população paraibana serviços e 

equipamentos especializados no tratamento e no diagnóstico do câncer. 

O estudo preliminar foi realizado para estabelecer e assegurar as diretrizes gerais visando garantir a 

viabilidade técnica/econômica e a solidez do investimento. Inicialmente foram verificados os requisitos 

mínimos necessários para execução do projeto. 

Pretende-se com a presente proposta executar obras de reforma das fachadas externas norte e oeste, 

com área de 1.553,66 m2. 

A fachada norte, considerada a fachada técnica do Hospital, possui vários equipamentos instalados, 

demandados de instalações internas, como condensadores de ar condicionado tipo split, exaustores 

de diversos ambientes internos e demais interferências de ordem técnica.  

         

  
Fachada Norte – Equipamentos com 
instalações externas 

Fachada Norte – Equipamentos com instalações 
externas 

 

Os revestimentos das fachadas norte e oeste encontram-se desgastados, com desplacamento de 

material e pontos de infiltração, necessitando de uma limpeza profunda, remoção das incrustações, 

mofos e fungos não compatíveis com um ambiente hospitalar. Os locais com desplacamento do 

revestimento cerâmico, serão corrigidos recompondo os locais das peças desprendidas por peças de 

mesma dimensão, acabamento, textura e cor. 
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Fachada Oeste – Desplacamento do 
revestimento cerâmico 

Fachada Oeste – Formação de incrustações       
na fachada 

 

 

Serão reparadas 2 (duas) janelas sem mobilidade e 2 (duas) com vidros avariados. As demais 

esquadrias permanecerão no estado atual. 

  
Fachada Oeste – Vidros quebrados (junto a 
entrada da Urgência) 

Fachada Oeste – Janelas sem mobilidade 
(Sobre a entrada da Urgência) 

     

As marquises de acessos aos setores da Urgência, Pediatria, Principal e de pedestre, encontra-se em 

condições desgastadas, com vários pontos de ferrugem e policarbonatos da cobertura danificados pela 

própria exposição ao tempo.  

No caso da marquise de pedestre, será removida a estrutura existente e implementada novas 

marquises com o mesmo conceito arquitetônico das demais, interligando desta vez todos os acessos 

à Entrada Principal. Terá largura de 3 metros, suficiente para abrigar as pessoas que circulam 

principalmente em dias de sol, chuva e contará com pé-direito superior à altura de veículos de médio 

porte, do tipo VAN e ambulância, reduzindo os riscos de um incidente ou acidente provocados pela 

concepção atual da estrutura. 
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As estruturas das marquises de acessos aos setores da Urgência, Pediatria e Principal serão 

preservadas, necessitando de intervenções para substituição total da cobertura de policarbonato por 

telhas termoacústica, melhorando assim o conforto térmico-acústico, minimizando manutenção, 

limpeza e desgaste provocados por intempéries; remoção de pontos de oxidação, seguidos da 

aplicação de pintura de proteção; acréscimo de revestimento em ACM; e melhorias e/ou acréscimo de 

iluminação. No caso da marquise da Pediatria, será realocada para cota superior, melhorando a altura 

de segurança para passagem de veículos maiores.  

Não será alterado o sistema de drenagem das marquises, permanecendo o desague das calhas na 

calçada e/ou meio fio.  

Foi prevista em projeto a instalação de letreiros com os nomes das respectivas recepções a fim de 

melhorar a comunicação visual, até então inexistente, auxiliando os novos visitantes ou pacientes na 

condução correta aos setores de atendimento. 

 

  
Cobertura marquise em polipropileno 
(Entrada Principal) 
 

Estrutura em processo de oxidação (Entrada 
Principal) 

  
Necessidade de relocação (Entrada 
Pediatria) 

Substituição da cobertura (Pedestre – fachada 
Oeste) 
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Será parcialmente substituído o telhamento de fibrocimento da cobertura do setor da Urgência. Esse 

serviço é importante e necessário a fim de corrigir as infiltrações e patologias apresentadas na laje do 

andar superior (Enfermaria), como evidenciadas a seguir. As calhas serão novamente 

impermeabilizadas com mata asfáltica alumínio, desta vez por completo, sendo necessária a retirada 

da manta de impermeabilização nos trechos existentes visto que a mesma se encontra deteriorada em 

função do tempo de aplicação e exposição. Os algerozes (rufos) em cimento, também serão 

impermeabilizados com manta alumínio, uma vez que as peças em argamassa de cimento e areia 

apresentam fissuras e deterioradas pela ação do tempo. 

  
Infiltração da cobertura (Fachada Oeste – 
Pediatria) 
 

Vista da Cobertura (Fachada Oeste) 

  
Vista da Cobertura (Fachada Oeste) Vista da Cobertura (Fachada Oeste) 

 

Diante do exposto, o presente projeto tem como objetivo a reforma das fachadas, que irá proporcionar 

a correção de patologias internas e externas causadas por infiltrações e instalações mal executadas. 

Principais serviços contemplados nesta proposta: demolições necessárias, impermeabilização de 

cobertura, substituição de cobertura, adequação de marquises, reparo em esquadrias, aplicação de 

novos revestimentos, relocação de equipamentos de ar condicionado e limpeza do revestimento da 

fachada. 
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2. HISTÓRIA 
 

No dia 17 de março de 1951, na sede do jornal “Diário Carioca”, no Rio de Janeiro, realizou-se uma 

Mesa Redonda solicitada pelo Dr. Napoleão Rodrigues Laureano, que se esforçava para expressar o 

desejo de que fosse feita uma grande campanha, em âmbito nacional, de luta contra o câncer no Brasil 

Naquela ocasião, estavam presentes os jornalista Danton Jobim e Pompeu de Souza, Dr. Simões Filho, 

Ministro da Educação e da Saúde, o Senador Ruy Carneiro, os médicos Mário Kroeff, Diretor do Serviço 

Nacional de Câncer, Alberto Coutinho, Jorge de Marsillac, Osolando Machado, Antonio Pinto Vieira, 

Adayr Eiras de Araújo, Sérgio de Azevedo, Turíbio Braz e Fernando Gentil, entre outras pessoas. 

Nessa mesa redonda realizada no Jornal Diário Carioca, Napoleão Laureano assim se expressou: 

”Ilustres Senhores, ninguém poderá duvidar das minhas intenções, pois condenado como estou pela 

medicina, nada pretendo para mim. Profissionalmente me faltarão as forças necessárias para qualquer 

iniciativa. Assim, não peço para mim, mas para meus patrícios, para milhares de brasileiros que, pelo 

interior, são vítimas do mesmo mal que me acometeu. Sinto forças morais para pedir, porque conheço 

a sensação de ser presa dessa moléstia terrível, pedir ao povo e ao Governo que me auxiliem a morrer 

tranqüilo, com o conforto de haver feito algo, ao menos pela Paraíba, neste setor que abracei como 

especialidade, a luta contra o câncer. Quero, portanto, ver fundado pelo menos um centro de combate 

ao câncer, em João Pessoa, na Paraíba, ainda antes de morrer, se a sorte me permitir”. 

O Dr. Mário Kroeff, entre outras considerações disse o seguinte: “Acho edificante ter um homem os 

dias contados e estar ainda pensando no próximo. Qualquer outro indivíduo, em melhores condições, 

já se encontraria no fundo de uma cama, ditando suas últimas disposições, entregue à fatalidade. O 

comum na vida é haver uma reação natural de revolta nas criaturas, em face da dor e do infortúnio. 

Este homem, já com suas forças físicas alquebradas, ainda sente forças morais capazes de levantarem 

sua própria matéria para conduzir uma campanha como esta, que serve de exemplo vivo a todos, 

exemplo tétrico que ora é focalizado, e para o qual devemos chamar a atenção do público, do governo 

e dos afortunados”. 

Em pouco tempo as emissoras de rádio anunciavam que a população carioca estava se manifestando 

inteiramente solidária com a bandeira de luta de Napoleão Laureano e por isto a arrecadação de 

donativos já atingia elevado valor financeiro. Por esta razão, o Dr. Sérgio de Azevedo sugeriu a criação 

de uma Fundação para gerir os recursos que estavam sendo doados, quando o Dr. Mário Kroeff propôs 

a denominação de Fundação Napoleão Laureano. A primeira Diretoria ficou assim constituída: Diretor 

Presidente- Jornalista Pompeu de Souza, Vice-Presidente – Dr. Amadeu Fialho; Diretor Tesoureiro – 

Dr. Ruy Carneiro; Diretor Executivo- Dr. Mário Kroeff; Diretor Secretário- Dr. Jorge Sampaio Marsillac. 

Na Presidência de Honra foi confirmado o nome da Sra. Darcy Vargas e na Vice-presidência de Honra 

o nome do Jornalista Assis Chateaubriand. 

No dia 31 de Maio de 1951, às 20:30h faleceu no Rio de Janeiro, no Hospital Gafrée e Guinle, o médico 

Napoleão Laureano. 

Com o correr do tempo, alguns membros da primeira Diretoria renunciaram, a exemplo do professor 

Amadeu Fialho e do Jornalista Pompeu de Souza. No entanto, Mário Kroeff, Jorge de Marsillac e Ruy 



 
 

 

  
                                                                                                  Pág. 7 

 

 

Carneiro permaneceram no comando da Fundação Laureano até a concretização do ideal de Napoleão 

Laureano – a inauguração do Hospital de Câncer, em João Pessoa, na Paraíba. 

Com a renúncia do Jornalista Pompeu de Souza o Deputado Federal Janduhy Carneiro foi eleito Diretor 

Presidente da Fundação Laureano e, dedicando-se incansavelmente, deu uma contribuição das mais 

valiosas para que o nosso Hospital de Câncer pudesse ser inaugurado. Foi ele o autor do Projeto de Lei 

que abriu um crédito de 100 milhões de cruzeiros (moeda da época), quantia esta que foi distribuída 

pelo Serviço Nacional de Câncer com as diversas entidades de combate ao câncer de nosso País. Aqui 

já podemos mostrar os bons resultados da luta encetada pelo médico Napoleão Laureano. Foi graças 

ao seu desprendimento, a sua dedicação e amor ao próximo, que se criou uma nova consciência de 

apoio à luta contra o câncer no Brasil. 

O eminente Presidente Getúlio Vargas, sensível aos anseios populares, sancionou o Projeto de Lei de 

iniciativa do Dep. Janduhy Carneiro e o Serviço Nacional de Câncer passou a dispor de recursos 

financeiros possibilitando, assim, a conclusão do Instituto Nacional do Câncer, na Praça da Cruz 

Vermelha, no Rio de Janeiro, bem como numerário suficiente para ajudar não somente ao Hospital 

Napoleão Laureano, mas a diversas outras entidades de combate ao câncer existentes no território 

brasileiro. 

A luta contra o câncer vai além do compromisso profissional. Muitos dedicam a essa missão uma vida 

inteira. É o exemplo do Dr. Antonio Carneiro Arnaud que, tendo sido o primeiro diretor do Hospital, 

hoje preside a Fundação Laureano com o mesmo devotamento. 

 

3. ANEXOS 

 

ANEXO I – Declarações; 

ANEXO II – Anotações/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT); 

ANEXO III - Relatório Fotográfico; 

ANEXO IV - Planilha Orçamentária; 

ANEXO V – Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; 

ANEXO VI – Plantas. 
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ANEXO I  

Declarações  
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ANEXO II 

Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica 
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ANEXO III 

Relatório Fotográfico 
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ANEXO IV 

Planilha Orçamentária 

  



 
 

 

  
                                                                                                  Pág. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 
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A) DO OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo com as Especificação Técnica, tem por finalidade estabelecer as 

condições que presidirão a instalação e o desenvolvimento das obras e serviços relativos à 

Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde no Hospital Napoleão Laureano 

(Fachadas), município de João Pessoa-PB. 

 

B) CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Projeto de Reforma foi norteado pelas seguintes diretrizes: Zoneamento dos setores de forma 

que as atividades se desenvolvam sem interrupção do fluxo, entendimento e acessibilidade. 

O Projeto de reforma caracteriza-se pelos setores de intervenções: 

 

SETORES ÁREA (m2) 

Fachada Principal 114,90 

Fachada Lateral - Urgência 548,64 

Fachada lateral - Pediatria 548,24 

Fachada Frontal 131,88 

Cobertura – Ala da Urgência 210,00 

Total 1.553,66 m2 

 
Deve-se salientar que após as intervenções proposta não alteram o fluxo e acessos aos demais 

setores e blocos do Hospital. 

A estrutura da edificação não sofrerá mudanças em seu sistema de vigas e pilares. 

 

C) DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com as Normas a seguir: 

• Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade e, salvo disposto em contrário ou 

identificado na planilha orçamentária, serão fornecidos pela empreiteira. 

• Não será permitida a alteração das especificações dos materiais, exceto a juízo da fiscalização 

e com autorização por escrito da mesma. 

• A mão-de-obra a empregar, especializada sempre que necessário, será de primeira qualidade 

e acabamento será esmerado. 

• Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições 

contratuais. 
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• Ficará a empreiteira obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo após o 

recebimento da ordem de serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas 

decorrentes desses serviços. 

• Todos os elementos e insumos constantes no escopo da construção devem obedecer às 

especificações aqui fixadas, não devendo ser utilizados elementos com qualidade inferior aos 

especificados em planilha. 

• Alguns itens são mencionados apenas em planilha orçamentária, estes também devem 

obediência ao presente memorial. 

• Os serviços devem ser aferidos no momento de sua execução; 

• Os quantitativos estimados e apresentados em planilha serão objetos de adequação à 

demanda real executada; 

• A visita técnica serve para que a empresa realize a sua prévia avaliação dos serviços a serem 

executados.  

• Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes em 

plantas e memoriais. No caso de dúvidas quanto às dimensões de projeto e medidas das cotas, 

dar-se-á prioridade aos valores cotados; 

• Maiores esclarecimentos serão prestados pela fiscalização e/ou pelos responsáveis pelo 

projeto que procederão as verificações e aferições que julgarem oportunas; 

• Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela obra deverão ser 

recuperadas utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando obter perfeita 

homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado à 

instalação da área por elementos ou funcionários da empreiteira deverá ser reparado sem 

ônus; 

 

D) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1) PLACA DE OBRA 

1.1 - Placa de obra em chapa de aço galvanizado. 
A contratada deverá instalar placa de obras nas dimensões 4,00m x 2,00m, em chapa de aço 

zincado nº 24. De acordo com a orientação da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão 

Estratégica da Presidência da República, as novas placas deverão seguir o Padrão Geral de Placas. 

Deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações 

contidas no manual de visual de placas de obras. 

A placa deverá ser fixada pela contratada em local visível, preferencialmente no acesso principal 

do empreendimento ou voltada para a via que forneça melhor visualização. A contratada também 

deverá ser responsável pelo bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão 

de cores durante todo o período de execução da obra. 

O manual está disponível no sítio da Secretaria de Comunicação, na página principal do governo, 

ou pelo link: http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-

marca-do-governo-federal-obras.pdf/view 

http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras.pdf/view
http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras.pdf/view


 
 

 

  
                                                                                                  Pág. 15 

 

 

Para a fixação da placa, será utilizada estrutura de madeira de lei, sendo construída com peças de 

7,5 x 2,5cm e 7,5 x 7,5cm de seção transversal, e fixadas entre si por meio de pregos 18 x 30. 

A estrutura de sustentação da placa será fixada ao solo por meio de escavações de 0,30m x 0,30m 

e 0,50m de profundidade. Após a introdução da estrutura nas escavações, observará o 

nivelamento e alinhamento, procedendo-se com os escoramentos e o preenchimento das 

escavações utilizando concreto simples. 

 

2) DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Os serviços de demolição do revestimento, remoção de trama metálica ou madeira, remoção de 

policarbonato, remoção de luminárias, remoção de impermeabilização, remoção de janelas, 

remoção de telhas, serão realizados por equipe capacitada e equipamentos adequados à atividade 

e deverá obedecer rigorosamente às medidas, cotas e demais elementos indicados no projeto. 

A limpeza e remoção dos escombros da obra será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  

Somente a FISCALIZAÇÃO poderá aprovar ou não qualquer modificação proposta pela 

CONTRATADA. 

 

3) IMPERMEABILIZAÇÃO 

3.1 – Impermeabilização com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante 
As calhas em concreto da cobertura serão impermeabilizadas nas faces laterais e face inferior. Essa 

impermeabilização será em argamassa de cimento e areia com adição de aditivos 

impermeabilizantes. 

3.2 – Impermeabilização de superfícies com manta asfáltica aluminizada 
Sobre a argamassa de impermeabilização, será aplicada uma camada de primer asfáltico e sobre 

essa camada será aplicada a manta asfáltica aluminizada, espessura de 3mm. 

Antes do início de qualquer trabalho de aplicação da impermeabilização, a superfície deve estar 

limpa e seca. 

O Fabricante deverá apresentar laudos que comprovem as especificações do produto. 

3.3 – Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 
O telhamento será executado com telha ondulada de fibrocimento 6mm, com recobrimento 

lateral de 1 1/4 de onda com medidas 2,44x1,10m, fixada com parafuso. Incluso transporte 

vertical. 

 

4) COBERTURA E MARQUISE METÁLICA 

4.1 – Estrutura metálica galvanizada revestida com placas de ACM 
As estruturas metálicas das marquises serão revestidas em chapa de ACM (alumínio Composto), 

recortado, espessura de 4 mm, na cor champagne, estruturado com perfis em aço 
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galvanizado/zincado, incluindo selante a base de poliuretano nas juntas e acessórios para fixação, 

dispostas conforme projeto de arquitetura e quantidades previstas na memória de cálculo.   

4.2 – Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio 84F 45° 
Serão executados os brises metálicos de alumínio anodizado cor champagne, servirá para esconder 

as condensadoras dos aparelhos de ar condicionado das fachadas da Pediatria e Urgência. Esses 

brises terão altura média de 80 cm, dispostos conforme projeto de arquitetura, quantidades 

previstas na memória de cálculo e especificações técnicas abaixo:   

• Painéis: Fabricados em chapa de alumínio liga naval 5052 H32 / aluzinc, pintados por 

sistema contínuo Coil-Coating com tinta poliéster e curados a 250ºC; 

• Porta-painéis: Fabricados em chapa de aluzinc, pintados por sistema eletrostático com 

tinta poliéster e curados a 200ºC; 

• Estrutura: Fabricada em perfil de aço galvanizado, pintada por sistema eletrostático com 

tinta poliéster e curada a 200ºC; 

• Cores dos painéis, porta-painéis e estrutura auxiliar de fixação: Champagne; 

• Acabamento: Liso; 

• Dimensões: Comprimento do painel e porta-painel conforme projeto; 

• Manutenção: Limpeza periódica do produto com detergente neutro. 

   

 

4.3 – Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço 
Serão fabricadas e instaladas tesouras em aço, vão de 3 m, dispostas conforme projeto das 

marquises de pedestre e quantidades previstas na memória de cálculo. 

4.4 – Trama de aço composta por terças 
Sobre as tesouras das marquises de pedestres, serão fabricadas e instaladas trama de aço, 

dispostas conforme projeto e quantidades previstas na memória de cálculo. 
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4.5 – Telhamento com telha metálica termoacústica 
Sobre as marquises serão instaladas telha metálica galvalume com isolamento termoacústico em 

espuma rígida de poliuretano (PU) injetado, espessura de 30 mm, densidade de 35 Kg/m3, com 2 

faces trapezoidais, acabamento natural, incluindo transporte vertical, acessórios de fixação, não 

limitando à haste reta para gancho de ferro galvanizado com rosca ¼” x 30 cm, porcas e arruelas 

de vedação. 

4.6 – Calha em chapa de aço galvanizado 
Será executado calha em chapa de aço galvanizada n.º 24, desenvolvimento de 50 cm, incluindo 

transporte vertical. 

– Itens e suas Características 

• Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 50 cm; 

• Prego polido com cabeça, bitola 18x27; 

• Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm. 

• Solda estanho 50/50; Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas 

diversas, embalagem de 310ml; 

• Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV 

– Execução  

• Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, 

sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, 

a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar 

com certa facilidade); 

• Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo 

as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

• Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal 

especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores; 

• Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e 

soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a 

serem unidas; 
 

4.7 – Desmontagem e remontagem de estrutura metálica 
Será executada a desmontagem da marquise da Pediatria e remontada em cota superior, de modo 

que haja compatibilidade com as alturas das demais marquises da mesma fachada e Recepção 

Principal. 

Esse serviço deverá ser executado por equipe capacitada e equipamentos de elevação compatível 

em carga versos distância de operação. 

4.8 – Letreiros em estrutura revestida em ACM 
As letras serão revestidas em chapa de ACM (alumínio Composto), recortado, espessura de 4 mm, 

na cor verde, estruturado com perfis em aço galvanizado/zincado, incluindo selante a base de 

poliuretano nas juntas e acessórios para fixação, visor de acrílico luminoso com módulo de LED, 

dispostos conforme projeto de arquitetura, quantidades previstas na memória de cálculo.  
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5) ESQUADRIAS 

5.1 – Janelas de alumínio 
As janelas serão em alumínio tipo maxim-ar, incluindo vidro, fixadas com argamassa. Deverão 

obedecer às dimensões e localizações previstas em projeto arquitetônico, incluindo todos itens e 

acessório necessários para seu funcionamento e travamento. 

A execução será esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas nas peças e nos 

encontros dos montantes verticais e horizontais. 

Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente 

desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de laminação com acabamento 

superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos. 

Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os levantamentos e medições 

no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vãos e locais 

indicados, observando prumo e nível das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento. 

5.2 –Vidro liso comum 
A reposição dos vidros danificados, será do tipo liso, comum, transparente, de espessura 4 mm, 

fixados com argamassa. 

Antes da instalação dos vidros, deverão ser feitos os levantamentos e medições no local. 

 

6) INSTALAÇÕES ELÉTICAS 

6.1 - Ponto de iluminação com tubulação embutida 
Os pontos de iluminação serão dispostos conforme projeto elétrico. O serviço inclui eletrodutos, 

cabos, caixas, rasgos, quebras e chumbamento, entregues em pleno funcionamento de acordo 

com as Normas. 

Serão utilizados cabos de cobre isolado flexível de 2,5mm2, antichama 0,6/1,0 kV. Não incluem 

luminária e lâmpadas. 

6.2 - Ponto de iluminação sem tubulação embutida 
Os pontos de iluminação serão dispostos conforme projeto elétrico. O serviço inclui eletrodutos, 

caixas e cabos, entregues em pleno funcionamento de acordo com as Normas. 

Serão utilizados cabos de cobre isolado flexível de 2,5mm2, antichama 0,6/1,0 kV. Não incluem 

luminária e lâmpadas. 

6.3 – Relé fotoelétrico 
O acionamento das luminárias das marquises, refletores, letreiros e arandelas previstas em 

projeto, serão acionadas automaticamente através de relés fotoelétricos 220/1000W, entregues 

em pleno funcionamento, de acordo com as especificações, Normas e quantidade previstas na 

memória de cálculo. 
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6.4 – Luminária tipo paflon de embutir com placa de LED 
As luminárias serão do tipo paflon de embutir com placa de LED 24W cor neutra (4.000 K). Serão 

dispostas conforme projeto elétrico, entregues em pleno funcionamento, de acordo as 

especificações, Normas e quantidades previstas na memória de cálculo. 

6.5 – Luminária arandela de sobrepor com foco duplo LED 
As luminárias arandelas de sobrepor com foco duplo em LED – 3000K, serão dispostas conforme 

projeto elétrico, entregues em pleno funcionamento, de acordo as especificações, Normas e 

quantidades previstas na memória de cálculo. 

6.6 – Luminária arandela tipo tartaruga com grade 
As luminárias arandela tipo tartaruga com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 

15W, sem reator, serão dispostas conforme projeto elétrico, entregues em pleno funcionamento, 

de acordo as especificações, Normas e quantidades previstas na memória de cálculo. 

6.7 – Refletor de alumínio com reator de alto fator de potência 
Os refletores de alumínio de suporte e alça com 1 lâmpada vapor de mercúrio de 125 W, com 

reator de alta potência, serão dispostos conforme projeto, entregues em pleno funcionamento, 

de acordo as especificações, Normas e quantidades previstas na memória de cálculo. 

 

7) DRENAGEM 

7.1 – Tubo em PVC, Série R para águas pluviais 
As descidas de águas pluviais, serão dispostas conforme projeto de drenagem de águas pluviais, 

entregues em pleno funcionamento, utilizando de tubulação e conexões em PVC série R, de acordo 

as especificações, diâmetros, Normas e quantidades previstas na memória de cálculo. 

7.2 – Joelho 90 graus em PVC, série R para águas pluviais 
As descidas de águas pluviais, serão dispostas conforme projeto de drenagem de águas pluviais, 

entregues em pleno funcionamento, utilizando de tubulação e conexões em PVC série R, de acordo 

as especificações, diâmetros, Normas e quantidades previstas na memória de cálculo. 

 

8) PISOS 

8.1 – Contrapiso em argamassa de cimento e areia, traço 1:4 
Sobre a base de concreto existente, será executado uma camada de regularização (contrapiso) de 

espessura média de 3 cm em argamassa de cimento e areia, traço 1:4, com resistência mínima a 

compressão de 250 Kgf/cm2, que servirá como base para recebimento do piso porcelanato. 

É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por um 

período mínimo de 8 dias para que cure. 

Todo contrapiso terá declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou grelha, para o perfeito 

escoamento de água.  

A argamassa de regularização (contrapiso) será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar 

um acabamento sem depressões ou ondulações.  
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8.2 – Piso Porcelanato 
O piso será em placas de porcelanato, antiderrapante, retificado, dimensões 90x90 cm, cor bege, 

assentado com argamassa colante tipo ACIII, executado sobre uma camada de regularização 

(contrapiso), conforme paginação e locais indicados em projeto de arquitetura. 

O porcelanato será de primeira qualidade (Classe A), PEI V, apresentando esmalte, vitrificação 

homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência 

suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto. 

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%), rigorosamente, 

dentro do alinhamento. Espessura das juntas será de 2mm. 

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que será efetuado 

com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4. A proporção desse 

produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento. 

Quando necessário, os cortes e os furos no porcelanato só poderão ser feitos com equipamentos 

próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 

Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento. 

 
8.3 – Soleira em granito 
A soleira será em granito bege, assentado com argamassa colante tipo AC-III, na largura das portas, 

nos locais especificados em projeto de arquitetura. 

Somente a FISCALIZAÇÃO poderá aprovar ou não qualquer modificação proposta pela 

CONTRATADA. 

 

9) REVESTIMENTO 

9.1 – Revestimento de parede com porcelanato 
O revestimento da fachada será em placas de porcelanato, polido, retificado, dimensões 60x120 

cm, cor branco, assentado com argamassa colante tipo ACIII, conforme paginação e locais 

indicados em projeto de arquitetura. 

O porcelanato será de primeira qualidade (Classe A), PEI IV ou superior, apresentando esmalte, 

vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características 

e resistência suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem 

especificada em projeto. 

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%), rigorosamente, 

dentro do nível e prumo. Espessura das juntas será de 2mm. 

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que será efetuado 

com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4. A proporção desse 

produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento. 
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Quando necessário, os cortes e os furos no porcelanato só poderão ser feitos com equipamentos 

próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 

Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento. 

9.2 – Revestimento de parede com pastilha cerâmica 10x10 cm 
A substituição/reposição do revestimento cerâmico será em placas cerâmicas, acetinado, 

dimensões 10x10 cm, cor conforme revestimento existente, assentado com argamassa colante 

tipo ACIII, executado conforme paginação existente. 

A cerâmica será de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte, vitrificação homogênea 

e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, 

totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto. 

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%), rigorosamente, 

dentro do alinhamento, a espessura das juntas será de 2mm. 

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que será efetuado 

com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4. A proporção desse 

produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento. 

Quando necessário, os cortes e os furos no porcelanato só poderão ser feitos com equipamentos 

próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 

Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento 

 

10) PINTURA 

10.1 – Selador 
Será aplicada uma demão de selador acrílico nos pilares redondos da fachada Oeste. O selador 

utilizado deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser 

livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. 

As superfícies a selar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo 

de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser seladas quando perfeitamente secas. Receberá uma demão. 

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas 

plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura. 

O selador aplicado será diluído conforme orientação do fabricante e aplicado nas proporções 

recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de 

pincéis.  
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10.2 – Aplicação e lixamento de massa acrílica 
Será aplicada uma demão de selador acrílico nos pilares redondos da fachada. A massa utilizada 

deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de 

solventes e odor, e ser de primeira linha. 

As superfícies a emassar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o 

tipo de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser emassadas quando perfeitamente secas. 

A superfície emassada será lixado até atingir uma superfície uniforme e sem irregularidades. 

10.3 - Pintura látex acrílica 
Após o emassamento e lixamento, os pilares redondos da fachada norte receberão 2 demãos de 

tinta acrílica na cor branca. A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de 

sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo 

de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de 

obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, 

assim, a perfeita secagem de cada uma delas. 

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas 

plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções 

recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de 

pincéis. Pintura à base de látex acrílico. 

10.4 – Lixamento em superfície metálica 
As estruturas das marquises serão lixadas até remover todas as incrustações, ferrugens e pintura 

existente. 

Depois de lixadas as superfícies serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam. 

10.5 – Fundo preparador de superfície metálica 
Após o lixamento, as marquises receberão 1 demão de tinta epoxídica do tipo fundo preparador 

para superfícies metálicas. A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de 

sustentabilidade e ser de primeira linha. 
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As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo 

de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas 

plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções 

recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de 

pincéis.  

10.6 – Pintura epoxídica sobre superfície metálica 
Após aplicação do fundo preparador, as marquises receberão 1 demão de tinta epoxídica de 

acabamento em superfícies metálicas. A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou 

outra norma de sustentabilidade e ser de primeira linha. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo 

de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas 

plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções 

recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de 

pincéis.  

 

11) PRÉ INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 

11.1 – Ponto de espera de unidade condensadora (pré-instalação) 
Os pontos de espera das unidades condensadoras da fachada da Pediatria serão embutidos na 

fachada, para isso, serão executados os serviços necessários para um perfeito funcionamento dos 

equipamentos, não se limitando à rasgo, quebra, chumbamento da tubulação/isolamento. Os 

serviços de recomposição/reparo da fachada, estão previstos no item de revestimento da fachada. 

11.2 – Desmontagem e remontagem de ar condicionado 
As unidades condensadoras da fachada da Pediatria serão desmontadas e novamente instaladas 

sobre a marquise de pedestres, aproveitando os suportes já existentes. Esse serviço deverá ser 

feito por profissionais especializados com equipamentos apropriados. 



 
 

 

  
                                                                                                  Pág. 24 

 

 

Somente a FISCALIZAÇÃO poderá aprovar ou não qualquer modificação proposta pela 

CONTRATADA. 

12) RELOCAÇÃO DAS LETRAS 

As letras e símbolos da fachada norte (Frontal), serão desmontadas e na sequência remontadas 

conforme posição estabelecida em projeto arquitetônico. 

 

Esse serviço deverá ser feito por profissionais especializados com equipamentos apropriados. 

 

13) LIMPEZA DA FACHADA 

Após a conclusão dos serviços nas fachadas Frontal, Pediatria e Urgência, dar-se-á início aos 

serviços de limpeza. Essa limpeza será feita com jato de água de alta pressão e aplicação de 

produtos específicos para a superfície em questão, utilizados nas quantidades e diluições 

recomendadas pelos fabricantes. 

Esse serviço deverá ser feito por profissionais especializados com equipamentos apropriados. 

 

14) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Antes do recebimento definitivo da obra, ela deve ser toda limpa com o uso de produtos 

apropriados, se necessário, de modo a ficarem isentos de quaisquer manchas, respingos de tinta 

ou resíduos de materiais de construção. 

Além disso, as instalações provisórias serão retiradas e todo o entulho existente removido. As 

áreas devem ser regularizadas e entregues limpas, para a inspeção final da FISCALIZAÇÃO. 

Esses serviços serão considerados indispensáveis à conclusão das obras objeto do contrato. 
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ANEXO VI 

Plantas  
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