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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com finalidade de esclarecer a empresa VENCEDORA para a Execução da Reforma da

Unidade  Básica  de  Saúde  do  Campo  D’água  Verde,  localizada  na  Avenida  Expedicionários

n°1100,  Campo  D’água  Verde,  na  cidade  de  Canoinhas-SC,  foi  elaborado  este  Memorial

Descritivo, visando atender as necessidades apresentadas.

Todas as situações que gerarem dúvidas na execução destes serviços ou na interpretação

das planilhas, sempre prevalecerá o que decidir a fiscalização.

1.1 INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS

No caso de divergências entre documentos fornecidos será obedecida a seguinte 

ordem de prioridades:

 Em caso de divergência entre estas especificações e os desenhos fornecidos, deverá ser

consultada a Secretaria de Planejamento de Canoinhas;

 Em caso de divergência entre projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais

recentes;

 Em caso de divergência entre cotas e suas dimensões em escala, deverá ser consultado a

Secretaria de Planejamento de Canoinhas;

 Qualquer outra dúvida deve ser consultado o Setor de Planejamento.

1.2 FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA

A Prefeitura de Canoinhas designará para acompanhamento das obras um engenheiro cuja

responsabilidade será a FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃO terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas e burocráticas

da  obra,  sem que  isto  implique  em transferência  de  responsabilidade  sobre  a  execução  da

mesma, a qual será única e exclusivamente de competência da CONTRATADA.

Obriga-se ainda a CONTRATADA em manter no canteiro de obras o “DIÁRIO DE OBRAS”,

onde serão anotados os serviços em execução no dia, condições de tempo e quaisquer outras

anotações julgadas oportunas pela CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO. A FISCALIZAÇÃO

terá acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo que julgar necessário.

1.3 CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE

Entende-se  por  similar  ou  equivalente  todo  material  que  apresente  as  mesmas

características técnicas a marca de referência.



Todo material  empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade,  sendo

rejeitados  aqueles  que  não  se  enquadrarem  nas  especificações  fornecidas.  Serão  aceitos

materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZAÇÃO, a

respeito da sua utilização.

A  CONTRATADA  obriga-se,  no  entanto,  a  demonstrar  a  similaridade  do  material  ou

equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio.

2. OBJETIVO

Este  memorial  visa  esclarecer  os  proponentes  quanto  ás  características  técnicas  e

executivas para execução da Reforma da  Unidade Básica de Saúde do Campo D’água Verde,

orientando como devem ser os métodos executivos, a qualidade dos materiais e da mão-de-obra,

esclarecendo as responsabilidades do construtor.

3. SERVIÇOS PREVISTOS

 SERVIÇOS INICIAIS 

Conforme planta 01/02 e 02/02 ARQUITETÔNICO haverá demolição de alvenaria,  remoção

do revestimento  de  cerâmico, remoção de porta,  remoção de louças sanitárias e granitos. Esses

serviços devem seguir todas as medidas adequadas para proteção contra danos e operários. O uso

de mão de obra habilitada e equipamento de proteção individual é obrigatório. O entulho deve ser

retirado e levado a local conveniente.

 PAREDE E VEDAÇÃO

ALVENARIA CONVENCIONAL

Alguns pontos do projeto serão em alvenaria convencional. O banheiro existente será 

modificado o layout com novas divisórias em alvenaria. Deve ser realizada uma viga baldrame no 

local em que as paredes de alvenaria serão construidas. A massa para assentamento dos blocos 

cerâmicos deve ter a  espessura de no máximo 15mm, tanto no sentido horizontal como no sentido 

vertical, com acabamento em chapisco e massa única.

DRYWALL

A recepção será realizada com paredes de Drywaal que devem ser construidas com sistema

construtivo a seco, composto por placas de gesso acartonado estruturados por perfis metálicos em



aço galvanizado, tendo como base para as espessuras as instalações e elementos embutidos nas

paredes. Todos os reforços necessários deverão ser previstos no projeto de montagem. 

Finalizada a instalação das placas de gesso, deverá ser aplicada uma primeira camada de

massa de rejunte sobre a região das juntas, marcar o eixo da junta com uma espátula, colocar a fita

de papel micro perfurado sobre o eixo da junta, com a saliência da dobra da fita sobre a primeira

camada de massa. Deve-se evitar a ocorrência de bolhas de ar, vazios e enrugamento, e cobrir com

uma leve camada de massa para que a fita não desprenda. 

Após a secagem cujo o tempo é variável  em função do tipo de massa,  deve ser feito o

acabamento final com uma ou mais aplicações de massa, dependendo da necessidade. Devem ser

evitadas quaisquer tipo de rebarbas e saliências.

 REVESTIMENTOS 

A estrutura em drywall e as paredes em alvenaria devem ter acabamento com massa única,

aplicação e lixamento com massa látex. Sendo assim, após eliminação total das saliências possíveis,

será aplicada a pintura em paredes, que deve ser feita com tinta látex acrílica, e a aplicação deve

seguir conforme especificado pelo fabricante.

 PISOS 

Para a instalação das novas louças sanitárias, será realizado rasgo no piso existente, sendo

assim o restante do piso cerâmico dos banheiros feminino e masculino serão demolidos. Após a

retirada do piso em madeira, deve ser feita a conferência do contrapiso, identificação e correção das

irregularidades,  deve  ser  feita  a  limpeza  do  mesmo  com  vassoura  para  evitar  a  presença  de

partículas de sujeira indesejada para então iniciar sua aplicação do revestimento cerâmico novo do

piso.

A aplicação deve ser feita com argamassa adequada, em dupla camada (argamassa colante

no  piso  e  na  placa  cerâmica)  de  modo  a  preencher  as  juntas  entre  as  peças.  O  excesso  de

argamassa que sobre pelas juntas das peças deve ser retirada e a peça limpa com pano úmido ou

esponja.  Para  assentar  a  placa  cerâmica  deve  ser  feito  o  posicionamento  da  mesma  com  os

espaçadores corretos. O recorte deve ser feito com equipamento apropriado. O rodapé aplicado deve

ser do mesmo piso que será instalado na altura de no mínimo 7cm.

Deverá  ser  apresentada  no  mínimo  três  amostras  de  piso  para  aprovação  do  setor de

planejamento. 

A soleira deve ser instalada conforme indicado no projeto aqruitetônico. A mesma deve ter

uma  coloração  que  destoe  o  mínimo  possível  do  piso  existente,  aprovadas  pelo  Setor  de

Planejamento.  As peças deverão ser planas sem trincas ou deformações,  ter  textura uniforme e



polida. A argamassa deverá apresentar resistencia e trabalhabilidade adequadas. A soleira deve ser

assentada preferencialmente junto a execução do piso, devendo-se penetrar 2 cm de cada lado na

parede e estar nivelada e alinhada, tendo como referência o alinhamento das paredes.

 ESQUADRIAS 

As esquadrias novas que serão instaladas devem ser  de dimensões conforme tabela de

esquadrias do projeto. 

Duas portas em madeira e  duas janelas com vidro fixo na recepção, conforme dimensão

especificada  no  projeto.  Os  vãos  que  receberão as  janelas  e  portas  devem estar  perfeitamente

nivelados e aprumados. O fornecimento e instalação de fechaduras de embutir completa para as

portas devem ser feitos por mão de obra especializada, verificando o detalhe e especificação do

fabricante.

 ACABAMENTO E MOBILIARIO 

Na recepção será executado um móvel sob medida em MDF, conforme modelo na prancha

ARQUITETÔNICO 01-02.  O móvel deve ser de alta qualidade e na cor castanha branca. Deve ser

apresentado a  amostra  do mdf  antes  da fabricação do  móvel  para  aprovação  da  Secretaria  de

Planejamento.

Será instalado um letreiro em aço inox 304 polido, com a escrita “RECEPÇÃO” na parede de

fachada conforme consta na elevação frontal do drywall no projeto. Deve ser fixado de maneira firme

e nivelado.

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Está prevista na planilha orçamentária a colocação de 03 pontos de tomadas que deverão ser

instaladas na parede nova de drywall na recepção. 

A alimentação será para equipamentos geral, para  tomadas de força do tipo universal de

10A.

As tomadas deverão ser conforme normas da NBR e possuir certificação.

Os  fios utilizados  devem ser  do  tipo:  cabo  de  cobre  flexível  isolado  1,5mm²,  2,5mm²  e

4,0mm². Os cabos não devem ser seccionados exceto onde foi absolutamente necessário. Em cada

circuito os cabos deverão ser contínuos desde o disjuntor de proteção até a ultima carga, sendo que,

nas cargas intermediárias, serão permitidas derivações. As emendas só poderão ocorrer em caixas

de passagem.

O fabricante deverá possuir certificado de qualidade INMETRO 

Deverá ser rigorosamente seguida a convenção de cores prevista na NBR-5410: 



- Azul claro para os condutores do neutro; 

- Verde para os condutores de proteção (terra); 

- Vermelho para os condutores da fase r; 

- Branco para os condutores da fase s; 

- Preto para os condutores da fase t; 

- Marrom para os condutores de retorno. 

4. REQUISITOS DA EMPRESA CONTRATADA

Serão consideradas habilitadas para participação da licitação as empresas prestadoras de

serviço ao setor público, com registro ou inscrição na entidade profissional competente. Tendo

ramo de atividade pertinente ao serviço que será realizado.

Os profissionais devem ter comprovação técnica de sua qualificação, sob forma de acervo técnico

de trabalho.  A contratante exige a apresentação de atestado com o objetivo de comprovar a

aptidão  para  desenvolvimento  das  atividades  pertinentes  e  compatíveis  em  características,

quantidades e prazos com o objeto da licitação.

A empresa deve comprovar tal fato apresentando uma CAT – Certidão de Acervo Técnico na

área objeto dos itens detalhados no orçamento, em quantidade revista no edital. 

5. PRAZOS E VALORES 

O prazo para execução da obra esta previsto no cronograma como 60 dias. Serão feitas

apenas duas medições conforme valores previstos no cronograma físico financeiro. O valor total da

obra é de R$ 22.658,12 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e doze centavos).

João Engelberto Linzmeier

Secretário de Planejamento
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