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ANEXO 2 
 

ESCOPO DETALHADO DAS OBRAS 
 
 

Este documento constitui uma descrição detalhada das obras a serem contratadas em 2010, de 
forma aproximada, exclusivamente para fins de mensuração do esforço necessário para a 
elaboração da planilha orçamentária estimativa.  

OBRAS CIVIS 

1. Serviços Preliminares 

a. Desmontagem do barracão 

2. Conclusão das instalações elétricas 

a. Instalação do tanque externo do grupo gerador 

b. Lançamento dos cabos remanescentes 

c. Conclusão da subestação e entrada de energia 

d. Iluminação externa 

e. Conclusão da iluminação interna 

f. Aterramento da informática 

g. Tomadas de piso 

h. Acabamentos de interruptores e tomadas 

3. Conclusão das instalações hidrosanitárias 

a. Conclusão do esgoto da cozinha industrial 

b. Bombas de recalque 

c. Entrada de água 

d. Ralos da cobertura 

4. Conclusão das instalações de incêndio 



a. Mangueiras e acessórios 

b. Sistema de pressurização e chaves de fluxo 

c. Conclusão do sistema de detecção de fumaça – prédio anexo 

5. Infra-estrutura para sistema de automação e segu rança 

6. Sonorização 

7. Sistema de distribuição de gás - GLP 

8. Conclusão do Sistema de Proteção contra Descarga s Atmosféricas - SPDA 

9. Conclusão dos revestimentos de paredes 

a. Vidrotil no pórtico de entrada 

b. Melamínico no Serviço Médico 

10. Conclusão de pisos 

a. Porcelanato nas circulações 

b. Cerâmico na cozinha industrial 

c. Carpete do auditório 

d. Tablados das salas de audiências 

e. Piso elevado do auditório 

f. Linóleo no Serviço Médico  

g. Piso em plurigoma dos mezaninos 

11. Conclusão de forros 

a. Circulações 

b. Prédio anexo 

c. Auditório 

12. Conclusão das esquadrias 

a. Portões em alumínio 

b. Esquadrias em vidro temperado 

c. Portas internas dos sanitários 

d. Gradil e portões 

e. Guarda-corpo dos mezaninos 

f. Corrimãos de escadas e rampas 

g. Portas corta-fogo 

h. Proteções das portas de sanitários especiais 

i. Portas dos consultórios odontológicos 

j. Porta de enrolar da portaria principal 

k. Conclusão de tampas de alçapões e reservatórios 

13. Divisórias 



a. Móveis do auditório 

b. Em granito nos sanitários (conclusão) 

14. Conclusão do granito  

a. Conclusão das bancadas em granito 

b. Conclusão dos chapins 

15. Louças e metais sanitários 

16. Conclusão da pintura 

17. Armários e balcões 

18. Sinalização 

19. Conclusão da urbanização 

a. Conclusão da pavimentação (estacionamento de visitantes) 

b. Recuo da Av. Beira-Mar 

c. Revestimento do passeio e mureta 

d. Mastros, bancos e outros equipamentos urbanos 

20. Paisagismo 

21. Diversos 

a. Placas de ventilação na cobertura do prédio anexo 

b. Rodapés 

c. Cantoneiras em alumínio para proteção de arestas 

d. Alisares das caixas de hidrantes 

e. Instalação de película anti-vandalismo nas guaritas 

f. Instalação de telas mosquiteiro no prédio anexo 

g. Molas hidráulicas nas portas dos halls privativos 

h. Gradis das salas de audiências 

i. Correção de vícios construtivos pendentes 

j. Coberturas em policarbonato 

k. Piso técnico na cobertura do prédio intermediário 

l. Escada de incêndio metálica 

m. Juntas de dilatação em paredes 

n. Combogós para ventilação das escadas 

o. Revestimento interno em gesso corrido nos dutos verticais de TAE 

p. Conclusão da estrutura para apoios intermediários das guias dos elevadores 

q. Impermeabilização da rampa de veículos 

r. Endurecimento de pisos das garagens 

s. Aplicação de gel coat nos domus do prédio anexo 



 

AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA 

1. Segurança 

a. Sistema de CFTV 

b. Sistema de Controle de Acesso 

c. Sistema de Ronda Eletrônica 

d. Sistema de Detecção de Intrusão 

e. Sistema de acesso aos gabinetes 

2. Automação 

a. Quadros e controles 

b. Condutores 

c. Diversos 


