
ERRATA  

 ATO CONVOCATÓRIO 067-2021 

Processo de Contratação de Empresa Prestadora de Serviços  
 

 

O Instituto Elo torna pública a presente ERRATA, contendo as seguintes alterações ao 

Instrumento Convocatório: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

2.2 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

 

Lote 01: Centro Socioeducativo Horto  

 

 

LOCAL DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 
LAJE DA LAVANDERIA 

 

 Fazer nivelamento com areais, 

cimento e sica; 

 Aplicar manta asfática; 

 Fazer a cobertura cm telhado. 

 

2 LAJE DO CORREDOR 

 Aumentar bilota da tubulação; 

 Canalizar a tubulação na faixada 

da parede com fundos para 

quadra esportiva.  

3 TELHADO DO CORREDOR 

 Retirar de telhas pequenas; 

 Desmontar estrutura de apoio 

das telhas; 

 Assentar telhas translucidas 

cobrindo todo o ambiente; 

 Instalar calhas para capacitação 

de agua pluvial no telhado; 

 Instalar lavatório no corredor. 

 

4 AREA RESTRITA 

 Retirar telhado danificado; 

 Instalar telhado translucido; 

 Instalar lavatório na área restrita; 

 Descascar pintura da área 

restrita; 

 Textualizar;  

 Pintar a área; 

 Pintar corrimão; 



 Pintar cinco portas; 

 Pintar grade 3,00x2,70. 

 

5 BANHEIRO FUNCIONÁRIOS 

 Remover revestimento que está 

solto 

 Preparar parede para 

revestimento novo; 

 Assentar revestimento em todo o 

ambiente; 

 

6 SALA PROFESSORES  

 Dividir sala em 5 ambienes, com 

divisórias de drywall; 

 Instalar quatro pontos 

telefônicos; 

 Separar sessões de interruptores 

elétricos; 

 Iluminar corredor da entrada da 

sala de informática; 

 

7 
SALÃO DE BELEZA  

 

 Retirar revestimento; 

 Adptar quatro tomadas; 

 Instalar ponto de agua; 

 Instalar ponto de esgoto; 

 Assentar revestimento. 

 

8 BANHEIRO COLETIVO 

 Arrancar dois vasos sanitários; 

 Instalar dois vasos sanitários; 

 Instalar tubo de descarga com 

joelho azul; 

 Instalar bancada de dois bojos; 

 Instalar ponto de torneira; 

 Assentar piso cerâmico; 

 Assentar lavatório; 

 Pintar banheiro coletivo com tinta 

óleo. 

 

9 BANHEIRO DOS ADOLESCENETS 

 Retirar vaso sanitário e 

envelopamento; 

 Instalar vaso sanitário; 

 Envelopar vaso sanitário; 

 Trocar descarga de pressão; 

 Trocar tubo de descarga com 

joelho azul. 

 

10 NUCLEO III  Fechar vão de alvenaria entre a 



área molhada e dormitório do 

alojamento 7; 

 Fechar vão debaixo da mesa de 

concreto núcleo III; 

 Dar acabamento em Buraco na 

Sala de Tv núcleo III; 

 Pintar dezoito janelas; 

 Pintar dezoito grades; 

 Pintar nove portas grandes das 

entradas; 

 

11 CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 

 Retirar revestimento da parede 

que se encontra danificado; 

 Assentar revestimento novo. 

 

12 SALA DE ESTOQUE 

 Retirar revestimento danificado; 

 Preparar parede; 

 Emassar; 

 Pintar; 

 

 

13 RAMPA DA LAVANDERIA 

 Descansar pintura; 

 Textualizar; 

 Pintar; 

 Embutir fiação elétrica que 

alimenta chuveiro; 

 Pintar corrimão; 

 Pintar porta de ferro 2,10 x 0,60; 

 Pintar portão 2,10 x 1,30; 

 

14 PINTAR CORREDOR DOS ESCRITÓRIOS 

 Corrigir defeitos nas paredes; 

 Pintar toda extensão do corredor; 

 Pintar corredor lateral (extensão 

3,50); 

 Pintar salas dos escritórios 

(extensão 4,90 x 3,10); 

 Pintar quatro salas corrigindo 

imperfeições (extensão 

5,00x4,00); 

 Pintar sala (extensão 7,00x4,50); 

 Pintar sala (extensão 4,50x2,20). 

 
 

15 PINTAR CORREDOR DOS ESCRITÓRIOS  

 Corrigir defeitos na paredes; 

 Pintar toda extensão do 

corredor; 

 Pintar corredor lateral 

(extensão 3,50); 



 Pintar salas dos escritórios 

(extensão 4,90x3,10); 

 Pintar quatro salas corrigindo 

imperfeições (extensão 

5,00x4,00); 

 Pintar sala (extensão 

7,00x4,50); 

 Pintar sala (extensão 4,50 

x2,20).  

 

16 PINTURA EXTERNA 
 

 

 Pintar faixada (extensão 

21,00x4,10); 

 Pintar (extensão 4,50x7,30); 

 Pintar portão de entrada; 

 Pintar portão de entrada; 

 Pintar quatro portas de ferro; 

 Pintar treze janelas; 

 Pintar treze grades de janelas; 

 Pintar dois portões grandes  

(4,00 x 3,00); 

 Pintar uma grade (3,00x4,00). 

 

17 COZINHA 

 Reparar a caixa de gordura; 

 Remover revestimento que esta 

solto; 

 Preparar parede para 

revestimento novo; 

 Reparar encanamento entupido; 

 Assentar revestimento em todo 

ambiente. 

 

 

 

 

Lote 02: Centro Socioeducativo Lindeia  

 

 

LOCAL DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 
QUADRA 

 

 Pintura do piso da quadra 

poliesportiva com as 

marcações esportivas; 

 Pintura das paredes em torno 

da quadra, nas cores verde e 

branca, sendo tinta 

verde esmalte sintético e 

branco a base d’água; 

 Manutenção e troca da rede 



de proteção superior da 

quadra 

 

2 SALA/ESCOLA 

 Manutenção da parte elétrica, 

refazer com eletroduto; 

 Instalação de três lâmpadas 

bastão (LED); 

 Refazer grades 1,50m X 4m; 

 Demolir piso existente e 

assentar novamente a 

cerâmica ( 25m de cerâmica); 

 Pintura da parte superior das 

paredes na cor branca; 

 Pintura da estrutura metálica 

exiatente; 

 Fabricar porta (2,10m X 90 

cm) em estilo “grade”; 

 Fabricação de escada em 

Metalon, para acesso ao 

mesanino; 

3 LAVANDERIA (PARTE SUPERIOR) 

 Refazer parte elétrica com 

interruptor, tomada e 

eletroduto; 

 Pintura das paredes na cor 

branca; 

 Limpeza do material existente 

sobre a laje; 

 

 

4 LAVANDERIA  

 Retirar telhado danificado; 

 Fazer portão para acesso a 

caixa d’água; 

 Pintura das paredes na cor 

branca; 

 Pintura do banheiro; 

 Demolição da Laje existente e 

refazer ampliando a laje junto 

a Sala/Escola; 

 Fixação de tela em torno da 

Sala/Escola e Lavanderia para 

proteção e 

passagem de funcionários; 

5 SALA MULTIUSO 
 Refazer a parte elétrica de 

tomadas e interruptores; 



 Pintura das paredes nas cores 

verde e branco; 

 

 

6 BANHEIRO DA SEGURANÇA MASCULINO  

 Pintura das paredes e teto na 

cor branca (esmalte sintético); 

 Assentamento de um vento 

kit; 

 Fechar o buraco do ar 

condicionado em alvenaria; 

 

7 
BANHEIRO DA QUADRA  

 

 Retirar revestimento; 

 

8 SALA DE CORTE DE CABELO 

 Pintura das paredes e do teto; 

 Fechar o buraco da porta com 

grades; 

 Troca das lâmpadas para 

bastão de (LED); 

 Colocar eletroduto e 

interruptor; 

9 CORREDOR/ESCOLA 

 Demolição do piso existente; 

 Assentamento de cerâmica no 

local em que o piso foi 

demolido; 

 Pintura de paredes e metais 

nas cores verde e branca; 

10 SALA DE AULA 
 Refazer a pintura; 

 

11 ENFERMARIA 

 Troca da enfermaria para a 

sala ao lado; 

 Fazer a parte elétrica; 

 Abertura e assentamento de 

janela (1,10m X 1,50m) em 

alumínio; 

 Assentar grade na janela; 

 Fazer hidráulica e esgoto para 

a pia; 

 

 

12 SALA DE ATENDIMENTO 

 Fazer a parte elétrica 

mudando para eletroduto; 

 Pintura das paredes e teto nas 

cores verde e branca; 



 Assentamento de dois vento 

kid; 

 Troca da porta de metal e 

vidro para metal; 

 

13 VESTIÁRIO SEGURANÇA 

 Pintura de paredes e teto; 

 Troca da caixa d’ água de 

amianto para polietileno de 

500L; 

 Pintura do banheiro em 

esmalte sintético branco; 

 Assentamento de vento kid; 
 

14 SALA DA EQUIPE TÉCNICA 1 

 Lixar a tinta existente (parede 

com infiltração); 

 Rebocar com sika; 

 Assentar cerâmica na parede 

toda; 

 Manutenção do forro 

existente; 

 Pintar as paredes da sala. 

 
 

15 
HAL DE ENTRADA DA SALA DA EQUIPE 

TÉCNICA 2  

 Pintura; 
 

16 SALA EQUIPE TECNICA 2 
 

 

 Pintura das paredes, teto e 

grades; 

 

 

17 SALA DE DIREÇÃO DE ATENDIMENTO 

 Instalação de vento kid; 

 Manutenção do forro 

existente; 

 Pintura das paredes; 

 Instalações de tomadas; 
 

 

18 ALOJAMENTO NÚCLEO A 

 Colocação de um bojo na pia 

existente; 

 Instalação de torneiras; 

 Instalação dos acabamentos 

das válvulas; 

 Troca da Iluminação existente 

por (LED) 



 Troca do registro do mictório; 

 Pintura das grades dos 

alojamentos e das paredes 

(Todos os alojamentos do 

núcleo A); 

19 SALA TV  Pintura das paredes e grades; 

20 ALOJAMENTO NÚCLEO B 

 Pintura das grades e das 

paredes de todos os 

alojamentos existentes; 

 Troca do azulejo para pintura; 

 Instalação de chuveiros; 

 Instalação do acabamento dos 

registros que estão sem 

acabamentos; 

21 RECEPÇAO  

 Pintura da recepção; 

 Troca das lâmpadas por 

(LED); 

22 PARTE SUPERIOR DAS SALAS E ALOJAMENTOS 

 Manutenção da parte elétrica; 

 Manutenção da parte 

hidráulica; 

 Refazer o mezanino para as 

caixas d’água; 

23 COZINHA  Pintura das paredes e portas; 

24 BANHEIRO ADMINISTRATIVO  

 Reparo dos revestimentos das 

paredes; 

 Repara da válvula; 

 Troca da lâmpada para (LED); 

25 SETOR ADMINISTRATIVO 

 Troca das lâmpadas para 

(LED); 

 Pintura; 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEIA-SE:  

 

2.2 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

 

Lote 01: Centro Socioeducativo Horto  

 

 

LOCAL DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 
LAJE DA LAVANDERIA 

 

 Fazer nivelamento com areais, 

cimento e sica; 

 Aplicar manta asfática; 

 Fazer a cobertura cm telhado. 

 

2 LAJE DO CORREDOR 

 Aumentar bilota da tubulação; 

 Canalizar a tubulação na faixada 

da parede com fundos para 

quadra esportiva.  

3 TELHADO DO CORREDOR 

 Retirar de telhas pequenas; 

 Desmontar estrutura de apoio 

das telhas; 

 Assentar telhas translucidas 

cobrindo todo o ambiente; 

 Instalar calhas para capacitação 

de agua pluvial no telhado; 

 Instalar lavatório no corredor. 

 

4 AREA RESTRITA 

 Retirar telhado danificado; 

 Instalar telhado translucido; 

 Instalar lavatório na área restrita; 

 Descascar pintura da área 

restrita; 

 Textualizar;  

 Pintar a área; 

 Pintar corrimão; 

 Pintar cinco portas; 

 Pintar grade 3,00x2,70. 

 

5 BANHEIRO FUNCIONÁRIOS 

 Remover revestimento que está 

solto 

 Preparar parede para 

revestimento novo; 

 Assentar revestimento em todo o 

ambiente; 

 

6 SALA PROFESSORES   Dividir sala em 5 ambienes, com 



divisórias de drywall; 

 Instalar quatro pontos 

telefônicos; 

 Separar sessões de interruptores 

elétricos; 

 Iluminar corredor da entrada da 

sala de informática; 

 

7 
SALÃO DE BELEZA  

 

 Retirar revestimento; 

 Adptar quatro tomadas; 

 Instalar ponto de agua; 

 Instalar ponto de esgoto; 

 Assentar revestimento. 

 

8 BANHEIRO COLETIVO 

 Arrancar dois vasos sanitários; 

 Instalar dois vasos sanitários; 

 Instalar tubo de descarga com 

joelho azul; 

 Instalar bancada de dois bojos; 

 Instalar ponto de torneira; 

 Assentar piso cerâmico; 

 Assentar lavatório; 

 Pintar banheiro coletivo com tinta 

óleo. 

 

9 BANHEIRO DOS ADOLESCENETS 

 Retirar vaso sanitário e 

envelopamento; 

 Instalar vaso sanitário; 

 Envelopar vaso sanitário; 

 Trocar descarga de pressão; 

 Trocar tubo de descarga com 

joelho azul. 

 

10 NUCLEO III 

 Fechar vão de alvenaria entre a 

área molhada e dormitório do 

alojamento 7; 

 Fechar vão debaixo da mesa de 

concreto núcleo III; 

 Dar acabamento em Buraco na 

Sala de Tv núcleo III; 

 Pintar dezoito janelas; 

 Pintar dezoito grades; 

 Pintar nove portas grandes das 

entradas; 

 

11 CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO  Retirar revestimento da parede 



que se encontra danificado; 

 Assentar revestimento novo. 

 

12 SALA DE ESTOQUE 

 Retirar revestimento danificado; 

 Preparar parede; 

 Emassar; 

 Pintar; 

 

 

13 RAMPA DA LAVANDERIA 

 Descansar pintura; 

 Textualizar; 

 Pintar; 

 Embutir fiação elétrica que 

alimenta chuveiro; 

 Pintar corrimão; 

 Pintar porta de ferro 2,10 x 0,60; 

 Pintar portão 2,10 x 1,30; 

 

14 PINTAR CORREDOR DOS ESCRITÓRIOS 

 Corrigir defeitos nas paredes; 

 Pintar toda extensão do corredor; 

 Pintar corredor lateral (extensão 

3,50); 

 Pintar salas dos escritórios 

(extensão 4,90 x 3,10); 

 Pintar quatro salas corrigindo 

imperfeições (extensão 

5,00x4,00); 

 Pintar sala (extensão 7,00x4,50); 

 Pintar sala (extensão 4,50x2,20). 

 
 

15 PINTURA EXTERNA 
 

 

 Pintar faixada (extensão 

21,00x4,10); 

 Pintar (extensão 4,50x7,30); 

 Pintar portão de entrada; 

 Pintar portão de entrada; 

 Pintar quatro portas de ferro; 

 Pintar treze janelas; 

 Pintar treze grades de janelas; 

 Pintar dois portões grandes  

(4,00 x 3,00); 

 Pintar uma grade (3,00x4,00). 

 

16 COZINHA 

 Reparar a caixa de gordura; 

 Remover revestimento que esta 

solto; 

 Preparar parede para 



revestimento novo; 

 Reparar encanamento entupido; 

 Assentar revestimento em todo 

ambiente. 

 

 

 

Lote 02: Centro Socioeducativo Lindeia 

 

 

LOCAL DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 QUADRA 

Pintura do piso da quadra poliesportiva 
com as marcações esportivas; 

 Pintura das paredes em torno da quadra, 
nas cores verde e branca,  sendo  tinta 
verde esmalte sintético e branco a base 
d’água; 

 Manutenção e troca da rede de proteção 
superior da quadra 

 

Proteção para as câmeras. 

2 SALA dos professores 
Construção de duas salas de 

atendimento no local;  

3 
Parte Superior Multiuso, Lavanderia e Sala dos 

Professores 

Unificar o espaço construindo três 
salas no local, sendo uma com pia. 
 
 Construir escada de acesso. 

 

4 LAVANDERIA 

Fazer portão para acesso a caixa 
d’água; 

 Pintura das paredes na cor branca; 

 Pintura do banheiro; 

 Demolição da Laje existente e refazer 
ampliando a laje junto a Sala/Escola; 
 Fixação de tela em torno da Sala/Escola 

e Lavanderia para proteção e passagem 

de funcionários; 

5 SALA MULTIUSO 

Refazer a parte elétrica de tomadas 
e interruptores; 

Pintura das paredes nas cores verde e 

branco; 

6 BANHEIRO DA SEGURANÇA MASCULINO 

Pintura das paredes e teto na cor 
branca (esmalte sintético); 

 Assentamento de um vento kit; 

 Fechar o buraco do ar condicionado 



em alvenaria; 

7 BANHEIRO DA QUADRA Retirar revestimento; 

8 SALA DE CORTE DE CABELO 

Pintura das paredes e do teto; 

Troca das lâmpadas para bastão 
de (LED); 

 
 Colocar eletroduto e interruptor; 

9 CORREDOR/ESCOLA 

Demolição do piso existente; 

 Assentamento de cerâmica no local em 
que o piso foi demolido; 
 Pintura de paredes e metais nas cores 

verde e branca 

10 SALA DE AULA Refazer a pintura; 

11 ENFERMARIA 

Troca da enfermaria para a sala ao 
lado; 

 Fazer a parte elétrica; 

 Abertura e assentamento de janela 
(1,10m X 1,50m) em alumínio; 

 Assentar grade na janela; 
 Fazer hidráulica e esgoto para a pia; 

12 SALA Supervisão de Segurança 

Fazer a parte elétrica mudando para 

eletroduto; 

 Pintura das paredes e teto nas cores 
verde e branca; 

 Fechar a porta e abrir a Janela 

Grade na Janela 

13 VESTIÁRIO SEGURANÇA 

Pintura de paredes e teto; 

Troca da caixa d’ água de amianto 
para polietileno de 500L; 

Pintura do banheiro em esmalte 
sintético branco; 

 
 Assentamento de vento kid; 

14 Sala Direção de Segurança 

Parede com infiltração; 

 Manutenção do forro 
existente; 

 Pintar as paredes da sala. 

 

Grade para a janela. 

15 HAL DE ENTRADA DA SALA DA EQUIPE TÉCNICA 
Pintura; 

 

 Aumentar o almoxarifado; 



 

 Colocar grade na parte superior do 

corredor; 

 

Trocar o formato de fechadura da porta.  

 
 

16 SALA EQUIPE TECNICA 

 
 Pintura das paredes, teto e grades; 

 

Manutenção no banheiro; 

17 SALA DE DIREÇÃO DE ATENDIMENTO 

Abrir janela; 

 Manutenção do forro 
existente; 

 

 Pintura das paredes; 

 

Instalações de tomadas; 

18 
ALOJAMENTO NÚCLEO A 

 

 

Colocação de um bojo na pia existente; 

 Instalação de torneiras; 

 Instalação dos acabamentos das 
válvulas; 

 Troca da Iluminação existente por 
(LED) 

 Troca do registro do mictório; 

 Pintura das grades dos alojamentos 
e das paredes (Todos os 
alojamentos do núcleo A); 

 Infiltração no alojamento 6ª. 
 

19 SALA TV Pintura das paredes e grades; 

20 ALOJAMENTO NÚCLEO B 

Pintura das grades e das paredes 
de todos os alojamentos 
existentes; 

 Troca do azulejo para pintura; 

 Instalação de chuveiros; 

 Instalação do acabamento dos registros 
que estão sem acabamentos; 

 Descarga do alojamento 5B 

21 RECEPÇÃO 
Pintura da recepção; 

 Troca das lâmpadas por (LED); 

22 PARTE SUPERIOR DAS SALAS E ALOJAMENTOS 
Manutenção da parte elétrica; 

Manutenção da parte hidráulica; 



23 COZINHA Pintura das paredes e portas; 

24 Telhado Reparar o telhado da Unidade 

25 BANHEIRO ADMINISTRATIVO 

Reparo dos revestimentos das paredes; 

 Repara da válvula; 

Troca da lâmpada para (LED); 

26 SETOR ADMINISTRATIVO 
Troca das lâmpadas para (LED); 
 Pintura; 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2021. 

Instituto Elo 

 


