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ANEXO I 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1 – OBJETO: 

Este Memorial Descritivo constitui parte integrante e complementar do processo licitatório que tem por 

objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e manutenção em 

todas as dependências internas e externas do Theatro Pedro II, com fornecimento de mão de obra, materiais 

e equipamentos, conforme segue abaixo. 

 

2 – MÃO DE OBRA: 

Deverá ser fornecida devidamente treinada e na quantidade mínima de 07 (sete) funcionários; dentre esses 

01 (um) chefe da equipe que deverá acompanhar diariamente toda a execução dos serviços, ficando à 

disposição da Diretoria para eventuais esclarecimentos para a execução das tarefas previstas, dentro dos 

prazos estabelecidos pela Diretoria da Fundação D. Pedro II, objetivando o restabelecimento das 

condições de higiene e limpeza necessárias ao funcionamento do Theatro. 

 

Nos dias de espetáculo a Contratada manterá no mínimo 02 (dois) funcionários, devidamente 

uniformizados e identificados, que se apresentarão às 13h (treze horas) permanecendo até às 22h (vinte e 

duas horas) com intervalo de 1h (uma hora), conforme escala feita de acordo com a agenda mensal de 

espetáculos recebida do Departamento Artístico.  

 

Quando das férias de um funcionário, este será substituído por outro durante a mesma, mantendo o quadro 

mínimo de pessoal no seu efetivo de 08 (oito), sem nenhum custo adicional no contrato.  

 

Se faz necessário a visita do supervisor da empresa 1 (uma) vez a cada 15 (quinze) dias no local da 

prestação de serviço para sanar eventuais problemas em relação a funcionários, materiais e maquinário.  

 

3 – MATERIAIS: 

Os produtos a serem utilizados além de atenderem aos padrões de qualidade, aqui estabelecidos, a sua 

aplicação deverá se dar de acordo com as especificações e características de acabamento de cada área do 

Theatro. Cabendo à Contratada responder pelos danos ao bem público que por ventura decorra do uso 

inadequado do material de limpeza, através da restituição do bem ou reconstituição do(s) acabamento(s) 

danificado(s). 

 

3.1. Teto a base de tinta acrílica e látex: 

Detergente líquido neutro biodegradável, pH=7,5,8,0, densidade = 1,0g/ml, NV=14,0 – 15,0%, 

composição = aquil benzeno sulfonato de sódio e corante. Retirada do pó através de equipamento 

adequado e de acordo com as normas de segurança. 
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3.2. Piso de assoalho (sintético): 

Limpador com cera, totalmente solúvel em água, de aspecto verde, pH=7,5,8,5, sólidos totais=10-11%, 

composição= carnaúba, parafina, nonilfenol etoxilado, aquil benzeno sulfonato de sódio, corante, 

flagrância e conservantes, e cera líquida composição = carnaúba, nonil fenol etoxilado, base, ftalatos, 

pH=7,5,8,5, sólidos, totais = 4,0-4,5%, densidade= 1,0g/ml, totalmente solúvel em água. 

 

3.3. Piso de mármore: 

Detergente líquido neutro biodegradável, desengordurante, pH=7,0,8,0, densidade=1,0gm/l, substância 

ativa=4,0-4,5%, viscosidade ZAHN 2=30 minutos, totalmente solúvel em água, e Miltilimpador, 

desodorizante biodegradável com dupla ação, limpa e perfuma, pH=7,5,8,5, densidade=1,0g/ml, sólidos 

totais=4,2-4,6% viscosidade ZAHN 2=10 a 15 segundos. 

 

3.4. Piso de granito: 

Detergente líquido neutro biodegradável, desengordurante, pH=7,0-8,0, densidade=1,0g/ml, substância 

ativa= 4,0-4,5%, viscosidade ZAHN 2=30 minutos, totalmente solúvel em água, e Multilimpador 

desodorizante, biodegradável com dupla ação, limpa e perfuma, pH=7,5-8,5 densidade=1,0g/ml, sólidos 

totais=4,2-4,6%, viscosidade ZAHN 2=10 a 15 segundos. 

 

3.5. Piso de carpete: 

Limpador líquido e neutro para qualquer cor de tapetes e carpetes, composição=polímero acrílico, lauril 

éter sulfato de sódio, amida, corante e conservante, pH=7,0-8,0, densidade=1,0h/ml, NV=5,8-6,2% e 

também aspirador de alta precisão para pó e líquidos. 

 

3.6. Piso de granilite: 

Detergente líquido neutro, de elevada viscosidade, com aroma pinho, pH=7,0-8,5, densidade=-,906g/ml, 

sólidos totais=7,5-8,5%, totalmente solúvel em água, diluição=1,50. 

 

3.7. Piso de ladrilho: 

Multilimpador amoniacal, composto de metasilicato de sódio, hidróxido de amônia, éter 

nonilfenolpologlicólico, óleo pinho e corante, pH=11,0-12,0, totalmente solúvel em água, resina acrílica 

complexada, álcalis solúvel, pH=8,0-9,0, densidade=1,0g/ml, sólidos totais=14,15%, totalmente solúvel 

em água, cera acrílica, alto brilho próprio, alta resistência ao tráfego, antiderrapante e resistente a 

detergente. 

 

3.8. Paredes com pintura: 

Limpador geral instantâneo, com tenso ativo aniônico biodegradável, composição: ingrediente ativo, tenso 

ativo não iônico, coadjuvantes, solubilizantes, veículo e perfume. 

 

3.9. Poltronas de tecido: 
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Detergente líquido de excelente poder de limpeza, para gorduras, sujeiras pesadas e evitar encardimento, 

pH = solução a 1% = 9,0-10,0, densidade=1,0g/ml, substância  ativa=35%, de cor azul. 

 

3.10. Cortinas: 

Detergente líquido de excelente poder de limpeza, para gorduras, sujeitas pesadas e evita encardimento, 

pH = solução a 1% = 9,0-10,0 densidade = 1,0g/ml, substância ativa=35%, de cor azul. 

 

3.11. Azulejos: 

Multilimpador, biodegradável, aromatizante, para higienização e desinfecção, pH=8,5-9,5, 

densidade=1,0g/ml, sólidos totais=4,0-4,5%. 

 

3.12. Área de cozinha: 

Multilimpador biodegradável, desengordurante e desengraxante, pH=12,5-13,0, densidade = 1,07g/ml, 

sólidos totais 16,5-17,0%, cor rosa, totalmente solúvel em água. 

 

3.13. Camarins: 

Limpador com dupla ação, limpa e perfuma, desodorizante e biodegradável, pH=7,5-8,5, densidade = 

1,0g/ml, sólidos totais=4,2-4,6%, viscosidade ZAHN 2=10 a 15 segundos, e emulsão de ceras naturais 

com brilho, lustrável, pH=7,5-8,5,  densidade = 1,0g/ml, sólidos totais=3,0-3,5%, totalmente solúvel em 

água. 

 

3.14. Banheiros: 

Fornecer papel higiênico, sabonete líquido, papel toalha interfolhada, desinfetante líquido (todos de boa 

qualidade); 

 

Detergente líquido neutro, de elevada viscosidade, com aroma pinho totalmente solúvel em água, diluição 

= 1/50, e limpador a base de pinho, germicida e desinfetante, pH=7,0-8,0, densidade=1,0g/ml, totalmente 

solúvel em água. 

 

3.15. Vitraux de vidros: 

Limpador líquido com ação amoniacal, pH=9,0-11,0, densidade =1,0g/ml, aspecto líquido azul, totalmente 

solúvel em água. 

 

3.16. Espelhos de vidro: 

Limpador líquido com ação amoniacal, pH = 9,0-11,0, densidade = 1,0g/ml, aspecto líquido azul, 

totalmente solúvel em água. 

 

3.17. Lustres: 
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Limpador líquido com amoníaco de excelente poder de limpeza, pH = 12,5-13,5, densidade=1,05g/ml, 

sólidos totais = 16,5% totalmente solúvel em água, composição = hidróxid de amônio e metasilicato de 

sódio. 

 

3.18. Toda parte de madeira, será aplicado lustra móveis. 

 

OBS: Maquinário e Equipamentos: 

A empresa deverá fornecer todo equipamento e maquinário necessário para a limpeza e 

manutenção do Theatro como: 

- 01 máquina high speed (para tratamento do assoalho); 

- 02 máquinas industriais lavar piso; 

- 03 aspiradores de pó industrial; 

- 02 escadas de alumínio, (01 com 5  degraus com patamar e 01 com 07 degraus com patamar); 

- 01 máquina profissional ou industrial wapp de alta pressão 220 w; 

- Locação de andaimes completo com travas e piso de metal em toda área do andaime, com rodas 

de silicone ou borracha para limpeza geral dos lustres (media de 30m); 

- Todo material para limpeza (rodo com kit completo para limpeza de vidros, rodos de 40 e 60 cm, 

vassouras de nylon macia, sacos para lixo de 60 e 100 litros preto, mop pó de 40 cm, balde 18 litros, 

espanador nylon, espanador de pena, vasculho, cabos elétrico extensão com 20 metros, 40 metros e 

60 metros, luvas, mangueira de 60 metros, panos de chão, flanelas branca, placas de sinalização de 

piso molhado, pás para lixo, LT ) estará a cargo da CONTRATADA e será fornecido na quantidade 

necessária para o bom funcionamento do Theatro; 

 

 

- O fornecimento de papeleiras, de saboneteiras, suporte para papel higiênico e material de 

reposição dos camarins e sanitários (toalha de papel extra luxo, papel higiênico folha dupla/macio e 

refil de saboneteira de boa qualidade e suporte para rolo de papel higiênico) estará a cargo da 

CONTRATADA e será fornecido na quantidade necessária para o bom funcionamento do Theatro; 

 

- Fornecer uniformes, calçados e EPIs (protetor auricular, cinto de segurança, óculos, luvas, 

mascaras, etc...). 

 

Fundação D. Pedro II 
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