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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Reforma na Unidade Básica de Saúde Cândido Pereira Filho 
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1. Introdução 

 

O presente tem por objetivo estabelecer as normas e orientar o 
desenvolvimento da execução de reforma a ser realizada na Unidade Básica de 
Saúde de acordo com as especificações constantes neste memorial descritivo e 
demais documentos relacionados, bem como, projeto básico e orçamento, 
podendo ainda, contemplar outros documentos que sejam necessários para a 
correta especificação do objeto. 
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2. Substituição de Forro 
Deverá ocorrer a substituição do forro existente de PVC em toda a área de 

recepção da Unidade e demais pontos deteriorados, por novo forro, também 
de PVC frisado, com acabamentos de roda-forro no mesmo material.  

 

3. Pintura 

Todas as paredes externas deverão receber fundo selador látex pva, em 
uma demão, e, aplicação de pintura com tinta látex acrílica, em duas demãos, 
em cor a ser definida pela fiscalização.  

Todas as esquadrias devem receber reparos e pintura em esmalte 
acetinado, duas demãos, em cor a ser definida pela fiscalização 

 

4. Instalação de Placa 
Deverá ser instalada uma placa para fachada de 2,5x1,20m, em lona de 

alta resistência, com estrutura de alumínio, com posicionamento exato da 
placa a ser definida pela fiscalização. 

 

5. Duração da Reforma 

A obra de reforma deverá ser executada em 30 dias a contar da ordem de 
inicio dos serviços. 

 

6. Disposições Finais 

A obra deverá ser executada por profissionais devidamente habilitados, 
abrangendo todos os serviços indicados, além da limpeza e entrega da obra 
com todas as instalações em perfeito e completo funcionamento. 

Equipamentos de Proteção Individual: A empresa executora deverá 
providenciar equipamentos de proteção individual (EPI) necessários e 
adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços conforme normas 
relacionadas, principalmente no que se refere a NR-18 do Ministério do 
Trabalho, bem como os demais dispositivos de segurança. 

A menos que especificado em contrário, é obrigação da empresa a 
execução de todos os serviços descritos e mencionados nas especificações, 
bem como o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, equipamentos,  
ferramentas, EPI, EPC, andaimes, guinchos, entre outros equipamentos para 
execução ou aplicação na obra. 
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Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no 

presente Memorial Descritivo. A não ser quando especificados em contrário, 
os materiais a empregar serão todos de primeira qualidade e obedecerão às 
condições da ABNT e ao INMETRO. Na ocorrência de comprovada 
impossibilidade de adquirir o material especificado, deverá ser solicitada 
substituição por escrito com a aprovação da fiscalização responsável. 

A empresa executante da obra se obriga a executar rigorosamente os 
serviços, obedecendo fielmente aos projetos, especificações e documentos, 
bem como os padrões de qualidade, resistência e segurança estabelecidos nas 
normas recomendadas ou aprovadas pela ABNT, ou, na sua falta, pelas 
normas usuais indicadas pela boa técnica da construção civil. 

Caso alguma informação no presente memorial, projetos ou demais 
documentos estejam em desacordo com legislações, especificações de 
fornecedores ou normas vigentes, é responsabilidade da contratada o 
conhecimento e o correto cumprimento das mesmas, sempre informando ao 
fiscal responsável que dará deferimento ou indeferimento á causa.  

A planilha de formação de preços fornecida pela contratada deve ser 
elaborada de forma que o valor da contratação deverá englobar, para todos 
os itens da planilha, os custos relativos ao fornecimento de materiais, aluguel 
de todas as máquinas, equipamentos e ferramentas necessárias à correta 
execução dos serviços, inclusive encargos sociais incidentes, bem como 
quaisquer perdas de material devidas a recortes ou a sobreposições já que as 
medições serão realizadas pelas quantidades efetivamente executadas. 

Deverão ser considerados, ainda, os custos relativos à administração 
central, serviços gráficos, serviços técnicos complementares, segurança e 
medicina do trabalho, equipamentos de proteção individual e coletiva, 
inclusive manutenção e reparo dos mesmos, manutenção do canteiro de 
obras, transporte horizontal e vertical de materiais e equipamentos dentro e 
fora do canteiro, transporte da mão-de-obra ou de ferramentas necessárias à 
execução dos serviços, placas de sinalização do canteiro, riscos 
(imprevistos), lucro (já considerados o imposto sobre a renda e a 
contribuição social sobre o lucro líquido), seguros contratualmente exigidos, 
custos financeiros, além dos demais tributos incidentes. 
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Para cada item da planilha, o preço unitário proposto deverá considerar a 
execução completa do serviço correspondente, de acordo com as normas 
técnicas pertinentes, não sendo admitida, em nenhuma hipótese, a execução 
dos serviços de forma parcial ou em desacordo com os projetos ou com as 
especificações técnicas, sob o argumento de não ter sido considerado o custo 
relativo a qualquer parcela necessária a completa e a correta execução do 
mesmo. As licitantes deverão detalhar todos os serviços/materiais que 
compõem a proposta financeira. 

 

 

 

Glorinha, 20 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Kelly Tirelli Orita 

Arquiteta e Urbanista 

Setor de Projetos 

Sec. Municipal de Governo 


