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MD54 - CEPS – CERCAMENTO DA FACHADA PRINCIPAL 

  

INTRODUÇÃO:  

 

O presente MEMORIAL DESCRITIVO especifica os requisitos mínimos para a execução de 

alambrado na sua unidade do Centro de Ensino e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi , 

situado a Rodovia RN 160, Nº 2010 –Km1,5, Distrito de Jundiaí, Macaíba/RN, CEP 59280-

970 

 

ESCOPO DE FORNECIMENTO:  

Fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, meios auxiliares, 

transporte, supervisão e responsabilidade técnica, necessários para execução de alambrado 

em tela e mourões em concreto, conforme desenho em anexo, tendo no total 84 m lineares, 

incluindo mas não se limitando a: 

1. Instalação de poste, tela e seu acessórios. 

2. Fornecimento e instalação de portões em estrutura metálica e tela. 

3. Remoção dos resíduos gerado no serviço e limpeza da obra. 

4. ART 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

Sistema de cercamento completo composto de painéis Slim em arames galvanizados por 

imersão a quente com dimensões 2,50m(C) x 2,03m(A), malha 5 x 20cm, eletrosoldados e 

zincados a fogo, revestidos em poliéster através de pintura eletrostática na cor Verde (RAL 

6005) e respectivos postes bc nylofor retangular metálico 60mm x 40mm galvanizados por 

imersão a quente, revestidos em poliéster através de pintura eletrostática na cor Verde (RAL 

6005) c/ bases chumbada. 

1 Portão pivotante 2 folhas c/ fechamento em gradil Slim, estrutura em tubo galvanizado e 

pintados em epóxi na cor Verde (RAL 6005) c/ 2,40m(A) X 5,00m(C). 

1 Portão pivotante c/ fechamento em gradil Slim, estrutura em tubo galvanizado e pintados 

em epóxi na cor Verde (RAL 6005) c/ 2,40m(A) X 1,22m(C). 
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2 Portões corrediços c/ fechamento em gradil Slim, estrutura em tubo galvanizado e pintados 

em epóxi na cor Verde (RAL 6005) c/ 2,40m(A) X 5,00m(C). 

 

SEGURANÇA:  

Os funcionários e seus auxiliares, assim como os técnicos responsáveis pela 

coordenação dos trabalhos, deverão ser tecnicamente capacitados, providos de todos 

os EPIs necessários e seguir todas as normas de segurança aplicáveis e as boas 

práticas de execução. 

 PROPOSTA TÉCNICA 

A empresa proponente devera indicar em sua proposta técnica a descrição dos meios 

e equipamentos a serem empregados para execução dos serviços, bem como o prazo 

de execução e dimensionamento da equipe para a execução completa dos serviços 

especificados. A contratação dos serviços se dará por preço global, sendo que os 

dados acima serão utilizados somente para a análise das propostas. 

DESENHOS E DOCUMENTOS 

O ISD disponibilizará toda a documentação existente para análise pelo proponente, 

durante a visita técnica a ser efetuada no local, a ser disponibilizada sob demanda. 

Os desenhos listados abaixo deverão ser usados como referencia. 

1. Projeto Arquitetônico 

Desenhos em DWG serão disponibilizados sob demanda. 

 


