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MEMORIAL DESCRITIVO  DA  INFRAESTRUTURA DA 

CONSTRUÇÃO 

 

I - OBRA: “REFORMA GERAL DO PISO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL 

DA UBS SANTO ANTÔNIO” 

 

II - LOCALIZAÇÃO:  

Rua Guarani, 581 – Vila Santo Antônio – Ferraz de Vasconcelos / SP 

Coordenadas geogŕaficas do local: 23°33'05.2"S 46°23'16.1"O 

 

III - OBJETIVO:  

O objetivo deste Memorial Descritivo é estabelecer condições gerais, especificações 

técnicas e exigências, por parte da Prefeitura da Cidade de Ferraz de Vasconcelos, 

para a execução das obras de Reforma geral do piso do Ambulatório de Saúde Mental 

da UBS Santo Antônio. 

 

IV - CONDIÇÕES GERAIS: 

a. Execução total da obra em função do projeto quanto à sua distribuição, 
dimensão, detalhes técnicos e arquitetônicos, obrigando-se a 
CONTRATADA a apresentar A.R.T. (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) do engenheiro responsável pela obra. 

 

b. Execução da obra de acordo com a boa técnica e seguindo-se normas 
da ABNT e as especificações técnicas fornecidas pelos fabricantes dos 
materiais e pela Secretaria Municipal de Obras da Cidade de Ferraz 
de Vasconcelos. 

 

c. As disposições e dimensões de todos os ambientes serão as indicadas 
no projeto anexo, salvo alterações que venham a ser necessárias para 
satisfazerem as exigências do CONTRATANTE sempre combinado 
com as legislações Estaduais, Municipais e Federais vigentes. 
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d. Em caso de dúvidas, qualquer modificação do projeto, de detalhes ou 
especificações técnicas, somente poderão ser modificadas após prévia 
autorização da Secretaria Municipal de Obras da Cidade de Ferraz 
de Vasconcelos. 

 

e. O prazo de execução da obra é de 30 dias a partir da data de emissão 
da respectiva ordem de serviço da obra. 

 

f. Após a limpeza final da obra será feita uma vistoria pela fiscalização 
para o recebimento provisório da obra por parte da Prefeitura da 
Cidade de Ferraz de Vasconcelos, onde serão relatados eventuais 
ajustes de obra a serem cumpridos pela CONTRATADA. Após a 
execução por parte da CONTRATADA de todos os ajustes 
determinados a obra será recebida de forma definitiva pela Prefeitura 
da Cidade de Ferraz de Vasconcelos. 

 

g. Manter engenheiro e/ou encarregado de obra para contatos que se 
fizerem necessários na obra. 

 

h. Manter livro de ocorrência na obra onde serão relatados as ocorrências 
e os serviços executados diariamente. 

 

i. Fornecer EPI’s (equipamento de proteção individual) a seus 
funcionários. 

 

j. Manter pessoal uniformizado e identificado nas dependências da obra. 
 

k. O recebimento definitivo da obra pela Prefeitura da Cidade de Ferraz 
de Vasconcelos não exime a CONTRATADA de suas garantias e 
responsabilidades contratuais com relação à obra executada, devendo 
a mesma proceder quaisquer reparos e consertos solicitados pela 
fiscalização após a entrega da obra, ainda que estes itens não tenham 
sidos detectados e por ocasião da vistoria final ou que tenham surgidos 
com a utilização da obra. 
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V – ESCOPO DOS SERVIÇOS: 

1. Serviços Preliminares 

• Instalação de Placa conforme modelo definido pela Prefeitura Municipal; 
 
 
2. Instalações Hidrosanitárias 

• Retirada e recolocação das bacias sanitárias para substituição dos pisos; 
 
3. Revestimentos de Piso 

• Remoção geral do piso vinílico e seus respectivos rodapés e substituição por 
piso cerâmico; 

 
4. Serviços Complementares 

• Retirada de todo entulho gerado pela obra; 

• Limpeza geral dos ambientes que sofreram intervenção durante à obra. 
 

 
 
 
 
 
Ferraz de Vasconcelos, 20 de maio de 2020 

 

 

Eng° Daniel Castro Pereira 

Engenheiro Civil 

CREA 5061423724 

 

 


