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MEMORIAL DESCRITIVO - OBRA 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

O presente memorial descritivo tem por finalidade fornecer informações sobre a obra 

REFORMA POSTO DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO, localizado em servidão de 

acesso da Rua Jacob W. Hartmann, Centro, pertencente ao Município de Rio das Antas-SC.  

Para execução da reforma no posto de saúde foram previstas adequações e melhorias 

nas suas dependências, sendo as de principal importância a pintura geral interna e externa, 

o fechamento em alvenaria da estrutura existente da caixa d’água para nova lavanderia, a 

cobertura dos vãos de iluminação internos de modo a permitir a estanqueidade do piso, 

mantendo a luminosidade e a ventilação, além de medida adotada para combater problemas 

de infiltração advindos da fundação da edificação. O prazo para conclusão da obra é de 2 

meses. 

A empresa executora da obra deverá adequar-se ao funcionamento do Posto de 

Saúde/PA, sendo que durante a reforma, manter-se-á funcionando o atendimento aos 

enfermos normalmente, portanto, uma das exigências quanto a execução é a de realizar os 

serviços de forma geral, por ambiente/compartimento, de forma que fique indisponível para 

uso apenas um ambiente por vez. Todo o planejamento da ordem de execução deverá ser 

de comum acordo entre a empresa executora, o fiscal e o responsável pelo Posto de 

Saúde/PA. 

Deverão ser fornecidas notas fiscais ou outro documento que comprovem que o 

material que está sendo utilizado na reforma atende ao estabelecido em projeto e 

orçamento, ficando a cargo do fiscal de obra a solicitação como melhor entender. 
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2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

Os materiais e ferramentas a serem utilizadas para a execução da obra serão de 

responsabilidade da contratada. A contratante se exime de responsabilidades perante a 

segurança dos mesmos durante o prazo legal do contrato. 

Caso necessário, a execução de abrigo provisório para armazenamento de materiais e 

equipamentos deverá ser executado e por conta da contratada. Não será disponibilizado 

local para guardar materiais ou abrigar funcionários. O Município se exime da culpa de 

qualquer material que possa vir a desaparecer durante o andamento da obra.  

Caso a empresa abrigue os funcionários, suas instalações deverão obedecer aos 

requisitos mínimos de segurança e higiene conforme NR-18 e demais normas pertinentes.  

A empresa deverá responsabilizar-se pelos seus funcionários, devendo sempre zelar 

pela sua segurança durante o andamento da obra, fornecendo inclusive EPIs necessários 

para a execução dos serviços contratados. Também será de responsabilidade da empresa 

qualquer ato danoso que possa ser causado pelos seus funcionários. 

 Ligações provisórias de água e luz não serão necessárias, podendo a contratada 

utilizar as redes existentes. A guarda de materiais e ferramentas, a segurança e proteção 

dos mesmos durante o andamento dos serviços são de responsabilidade da contratada.  

A placa de obra em chapa de aço galvanizado deverá ser fixada em local visível e 

conter a identificação do órgão governamental com o qual foi feito o contrato de repasse, 

possuindo as seguintes dimensões: 2,50m de largura x 1,60m de altura. A obra só poderá 

ser iniciada após a instalação da placa de obra. Deverá conter todas as informações de 

acordo com o padrão de placas de obra financiadas pelo Governo Federal. 

 A empresa contratada é responsável pela segurança dos seus funcionários e pelo 

isolamento do canteiro de obras. 
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Qualquer divergência possível entre os quantitativos levantados e a situação in loco 

deverá ser sanada previamente ao processo licitatório, não sendo aceitas contestações 

posteriores. 

 Todo o bota fora gerado deverá ser transportado e carregado pela empresa em 

carreto, disponibilizado pela Prefeitura, ficando o destino a cargo do Município. 

 As paredes do posto de saúde estão com problemas de infiltração de umidade do 

solo, e como solução para este problema, na parte externa, foi considerada a remoção, 

repreparo de superfície e posteriormente a pintura de toda a parede. Já nas faces de 

paredes internas, foi considerada a remoção de todo o rodapé, a raspagem dos materiais 

soltos e posterior assentamento de porcelanato 60x60 cm do chão até altura de 60 cm nas 

paredes. 

3.  SERVIÇOS INICIAIS 

Primeiramente, deverá ser instalada a placa de obra com dimensões de 2,50 m x 1,60 

m. 

Serão executados os seguintes serviços preliminares: 

• Remoção de janela existente na sala de espera; 

• Demolição de alvenaria (peitoril) para implantação de porta, inclusive recorte de 

soleira em granito de modo a reaproveitá-la; 

• Desmontagem, montagem e movimentação de móveis de modo a permitir a 

execução dos serviços estabelecidos; 

• Raspagem das superfícies segregadas das paredes e remoção de rodapé em 

placas de porcelanato ou cerâmica existentes; 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS 

                   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E PLANEJAMENTO 

Rua do Comércio, 780, Centro, Rio das Antas-SC 

Fone: (49) 3564-0125 

 

5 

 

• Reparos pontuais em paredes externas danificadas pela umidade em um raio 

aproximado de 30 cm dos pontos danificados, sendo considerada a remoção do 

reboco e todo o repreparo necessário para efetuar posteriormente a pintura. 

4. SUPRA/INFRAESTRUTURA 

Todas as escavações necessárias para a execução rigorosa do projeto básico deverão 

ser executadas, obtendo-se os níveis e dimensões exigidas. As escavações para execução 

das fundações deverão ser realizadas até se encontrar resistência mínima de 1,50 Kg/cm². 

As sapatas serão executadas conforme projeto estrutural fornecido pela contratante. 

No fundo de cada sapata, deverá ser executado lastro de concreto magro com espessura de 

3 cm. A armadura das sapatas deverá ter recobrimento mínimo de 2,5 cm. O concreto 

utilizado não poderá ter fck inferior a 20 MPa. Antes do lançamento do concreto, a empresa 

deverá comunicar ao Departamento Técnico da Prefeitura Municipal, para realizar vistoria 

nas dimensões e verificação das armaduras. 

 Após a execução das fundações a empresa deverá providenciar o reaterro das 

sapatas com material de 1ª categoria, podendo ser utilizado o escavado no local. 

Ao final da obra, a empresa deverá apresentar ao Departamento Técnico da Prefeitura 

Municipal, laudo de resistência do concreto utilizado, assinado por Responsável Técnico 

anexando o laudo a ART. 

Qualquer alteração do projeto durante a fase de execução dos serviços deverá ser 

comunicada ao Departamento Técnico da Prefeitura Municipal e/ou fiscal da obra, devendo-

se efetuar a anotação das ocorrências, as recomendações e soluções adotadas nas fichas 

de diário da obra com assinatura do responsável técnico. 

As faces superiores e laterais das vigas baldrames a executar deverão receber 

impermeabilização. Não será admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia 
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impermeabilização. Essa impermeabilização deverá ser feita com impermeabilizante 

betuminoso. 

As formas a serem utilizadas deverão ser executadas com tábuas e sarrafos de pinho 

de 3a construção com espessura mínima de 2,5 cm, brutas ou aparelhadas, sem nós, 

chapas de madeira compensada resinada, espessura mínima de 12 mm, pontaletes de 

pinho ou madeira equivalente de 3a construção, espessura mínima 7,5 mm. A execução das 

formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, 

alinhamento das peças, e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta de 

concreto. A contratada deverá dimensionar os travamentos e escoramentos das formas de 

acordo com os esforços, considerando os efeitos do adensamento. As passagens de 

tubulações nos elementos estruturais deverão ser asseguradas quando da execução das 

formas. Os pontaletes deverão ser contraventados para não flambarem. Durante a 

concretagem as formas deverão ser limpas e devem ser tomados cuidados especiais no 

sentido de evitar “ninhos” durante a concretagem.  

A armação deverá ser colocada limpa na forma, isenta de crostas soltas de ferrugem e 

barro, óleo ou graxa e estar fixa de modo a não sair da posição durante a concretagem. O 

recobrimento mínimo das armaduras deverá ser de 20 mm nos pilares e 25 mm nas vigas e 

sapatas, mantidas através de espaçadores plásticos ou de argamassa em quantidades 

suficientes, não se admitindo que nenhuma armadura fique em contato com as formas. As 

emendas não projetadas deverão ser aprovadas pela fiscalização. Os materiais deverão ser 

ensaiados de acordo com as normas vigentes, em caso de resultado não satisfatório deverá 

ser feito ensaio de contra prova, persistindo o resultado, o material deverá ser recusado ou 

adequado o projeto com aprovação da fiscalização.  

Os materiais que compõem o concreto deverão seguir rigorosamente as Normas 

Técnicas com relação a sua qualidade e procedência, devendo ser impedida a utilização de 

aditivos ou outros componentes que possam comprometer a durabilidade do concreto. A 

granulometria do agregado graúdo deverá ser compatível com as dimensões das peças 

concretadas de acordo com a ABNT NBR 6118.  As passagens de canalizações através de 
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vigas ou outros elementos estruturais devem seguir as indicações da fiscalização.   Nenhum 

elemento estrutural deverá ser concretado sem prévia autorização e verificação da 

fiscalização quanto a perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramento das formas e 

armaduras correspondentes, bem como exame da correta colocação de canalizações 

elétricas, hidráulicas e outras, que deverão ficar embutidas na massa de concreto.  

O transporte do concreto deverá ser feito através de métodos e equipamento que 

evitem a segregação e as perdas dos materiais componentes. O lançamento do concreto 

deverá obedecer ao plano prévio específico aprovado pela fiscalização, sempre dentro dos 

60 minutos que se seguirem à adição de água a mistura, observando-se: o impedimento de 

concreto remisturado; o obedecimento de um plano de lançamento com cuidado especial de 

concretagem localizada nos trechos de interrupção diária (juntas de concretagem); e a 

utilização de funil para concretagens com altura de lançamento superior a 2,00 m de modo a 

impedir a segregação dos materiais. As juntas de concretagem deverão ser preparadas com 

remoção da nata de cimento, seguida de lavagem com água no início do endurecimento. O 

adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de imersão. O 

concreto deverá envolver completamente a armadura e atingir todos os recantos das formas 

e não deverá haver formação de ninhos de pedra. A cura do concreto deverá ser feita por 

processo que mantenha úmidas as superfícies, evitando a evaporação da água do interior 

do concreto, devendo ser iniciada tão logo as superfícies expostas o permitam, por um 

período de no mínimo 10 dias. Qualquer falha nas peças concretadas deverá ser corrigida 

logo após sua constatação, de maneira adequada e compatível, a critério da fiscalização. 

A laje deverá ser executada conforme projeto estrutural e demais especificações, 

sendo a mesma apoiada nas vigas existentes e nas vigas a serem executadas. 

4.1 ESCORAMENTO DA LAJE 

O escoramento deve ser feito antes da colocação das vigotas, apoiado em base firme e 

sob as escoras devem ser utilizados pedaços de tábua para uma melhor distribuição de 

cargas no solo. Todos os vãos acima de 1,30 m devem ser escorados com linhas de escora 
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colocadas no sentido inverso ao apoio das vigas. 

Devem ser utilizadas tábuas de 30 cm em pé apoiadas em pontaletes com dimensão de 3" x 

3". Os pontaletes devem ser distanciados e contraventados a 1,5 m cada. O escoramento 

pode ser retirado somente 21 dias após a concretagem. 

4.2 MONTAGEM DA LAJE  

Devem ser distribuídas as vigotas de cada vão de acordo com o sentido e tamanho 

indicado na planta de montagem, é necessário que estas se apoiem no mínimo 5 cm sobre o 

respaldo das paredes.  

4.3 ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO E FERRAGEM NEGATIVA 

A armadura de distribuição deve ser utilizada em todas as lajes, a ferragem deve ser 

distribuída no sentido transversal às vigotas com barras de aço de diâmetro 5,0 mm (3/16") 

espaçadas no máximo a cada 30 cm. 

4.4 CONCRETAGEM 

Molhar as lajotas e vigas antes do lançamento do concreto para evitar que as peças 

absorvam a água do concreto. Espalhar bem o concreto preenchendo todos os espaços 

vazios principalmente nos encontros entre as vigas e lajotas garantindo a solidez do 

conjunto. Molhar a laje durante 5 dias após a concretagem para a cura do concreto. 

Deverá ser regularizada a superfície com argamassa de forma a garantir o 

escoamento completo da água, sem empoçamentos. 

4.5  IMPERMEABILIZAÇÃO 

Será executada impermeabilização em dupla-camada, constituída de uma manta 

asfáltica com espessura de 3 mm, com a função de servir como berço amortecedor e 

absorver possíveis trincas e/ou deformações do substrato; seguido de uma segunda manta 

asfáltica com espessura de 4 mm, ambas aplicadas com cimento asfáltico. 
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Os serviços deverão ser iniciados após 28 dias de cura do concreto e alvenaria 

executada e com tempo estável. A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, 

areia, resíduos de óleo, graxa, desmoldante etc. Deverão ser removidas ou tratadas 

quaisquer interferências que venham a prejudicar a eficiência do sistema impermeabilizante. 

Deve ser aguardada a secagem da argamassa de regularização em torno de 7 dias antes de 

aplicar a impermeabilização. 

18.5.5 Aplicação do material 

Aplicar sobre a regularização uma demão de primer com rolo ou trincha e aguardar a 

secagem por no mínimo 6 horas; 

Alinhar a manta asfáltica 3 mm, procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para 

as cotas mais elevadas; 

Desenrolar toda a bobina de manta, fazer o alinhamento da mesma, rebobiná-la 

novamente e iniciar, portanto a colocação propriamente dita da 1ª manta (3mm). 

Aplicar uma demão de cimento asfáltico com aproximadamente 2 mm de espessura, 

simultaneamente desenrolar a 1ª manta asfáltica sobre a superfície do asfalto, tomando-se 

sempre o cuidado de deixar um excesso de asfalto na frente do rolo. 

Aplicar forte pressão sobre a manta do centro para fora, a fim de expulsar bolhas de ar 

que possam estar retidas entre esta e a superfície. 

Após a colocação da 1ª linha da manta, as demais deverão ser sobrepostas em 10 cm, 

observando-se que o asfalto deve ser aplicado também nas sobreposições e que haja 

excesso de asfalto, de modo a garantir uma perfeita fusão entre as mantas, resultando num 

cordão de asfalto sobre as emendas. 

Após a colagem da 1ª manta asfáltica, iniciar a aplicação da 2ª manta asfáltica 4mm, 

aplicando uma demão de cimento asfáltico com aproximadamente 2 mm de espessura, 

fazendo com que as emendas ou sobreposições de 10cm não coincidam com as da 1ª 

manta asfáltica. 
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Proceder da mesma forma que a aplicação da primeira manta. 

A 2ª manta (4 mm) deve ser aplicada no mesmo sentido da 1ª manta. 

Alinhar e aderir ambas as mantas na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na 

manta aderida na horizontal, conforme detalhe de projeto. 

As mantas deverão estar aderidas na vertical 30 cm acima do piso acabado. 

Após a aplicação da manta asfáltica, fazer o teste de estanqueidade, para cada manta, 

enchendo os locais impermeabilizados com água, mantendo o nível por no mínimo 72 horas. 

Recomenda-se lâmina de 10cm de água do ponto mais alto da área impermeabilizada. 

Após o teste de estanqueidade e sobre a superfície seca, aplicar um banho de asfalto 

em todas as emendas para reforço e correção de possíveis falhas de colagem da manta. 

Caso houver pontos de correção e falhas de colagem da manta, após os reparos, deve-se 

executar novamente o teste de estanqueidade.  

5. REVESTIMENTOS 

Na tabela a seguir estão a metragem de cada ambiente, além dos revestimentos de 

piso, parede e teto, existentes e a executar. Os campos não preenchidos em linhas de 

revestimentos existentes se referem a locais onde tal revestimento não existe na situação 

atual. Os não preenchidos em linhas de revestimentos a executar se referem a locais onde 

será mantido o revestimento existente. 

Ambiente 
Metragem 

(m²) 
  Piso Parede Teto 

Área suja 
(lavanderia) 

5,63 

Existente - - - 

A executar Porcelanato 
Porcelanato até o 

teto 
Pintura epóxi 

Área limpa 
(lavanderia) 

8,59 

Existente - - - 

A executar Porcelanato Pintura látex PVA 
Pintura látex 

PVA 
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Sala para ACS 20,96 

Existente Porcelanato Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Vigilância em 
saúde 

17,12 

Existente Porcelanato Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Consultório 
indiferenciado 

10,24 

Existente Porcelanato Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Almoxarifado 6,40 

Existente Porcelanato Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Consultório 
ginecologia 

10,88 

Existente Porcelanato Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Compressor 1,04 
Existente Porcelanato Pintura existente 

Pintura 
existente 

A executar - - - 

Apoio 1,62 

Existente Porcelanato Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura epóxi c/ 
porcelanato até 

h=80 cm 
Pintura epóxi 

WC (todos) 10,51 
Existente Porcelanato  Cerâmica 

Pintura 
existente 

A executar - - - 

Consultório 
odontologia 

12,16 Existente Porcelanato Pintura existente 
Pintura 

existente 
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A executar - 
Pintura epóxi c/ 
porcelanato até 

h=80 cm 
Pintura epóxi 

Consultório 
clínico geral 

10,88 

Existente Porcelanato Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Sanitários 
públicos (masc. e 

fem.) 
19,82 

Existente Porcelanato  Cerâmica 
Pintura 

existente 

A executar - - - 

Depósito 4,80 
Existente Porcelanato  Pintura existente 

Pintura 
existente 

A executar - - - 

Lixo contaminado 1,62 
Existente Porcelanato  Pintura existente 

Pintura 
existente 

A executar - - - 

Lixo comum 1,62 
Existente Porcelanato  Pintura existente 

Pintura 
existente 

A executar - - - 

Box do gerador 5,25 
Existente Porcelanato  Pintura existente 

Pintura 
existente 

A executar - - - 

Copa func. 5,60 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Vestiário Func. 
Feminino 

8,96 
Existente Porcelanato  Cerâmica 

Pintura 
existente 

A executar - - - 

Vestiário Func. 
Masc. 

8,96 
Existente Porcelanato  Cerâmica 

Pintura 
existente 

A executar - - - 

Depósito 
temporário roupa 

suja 
3,35 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 
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Arquivo 8,96 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

BWC (todos) 10,20 
Existente Porcelanato  Cerâmica 

Pintura 
existente 

A executar - - - 

Observação 
adulto 

25,14 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Posto 
enfermagem 

7,73 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Hall de acesso 52,00 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Estabilização 20,96 

Existente Porcelanato Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura epóxi c/ 
porcelanato até 

h=80 cm 
Pintura epóxi 

Procedimentos 
de enfermagem e 
posto de coleta 

10,24 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Imunização 10,24 

Existente Porcelanato Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura epóxi c/ 
porcelanato até 

h=80 cm 
Pintura epóxi 

Triagem 10,24 Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS 

                   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E PLANEJAMENTO 

Rua do Comércio, 780, Centro, Rio das Antas-SC 

Fone: (49) 3564-0125 

 

14 

 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Circulação 
(todas) 

168,69 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Recepção e 
marcação/registro 

de pacientes 
13,30 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Espera 65,77 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Sala de 
fisioterapia 

35,86 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Esterilização 7,04 
Existente Porcelanato  Pintura existente 

Pintura 
existente 

A executar - - - 

Sala de utilidades 6,40 
Existente Porcelanato  Pintura existente 

Pintura 
existente 

A executar - - - 

Depósito de 
material de 

limpeza (DML) 
3,14 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - - - 

Rouparias 
(ambas) 

3,69 
Existente Porcelanato  Pintura existente 

Pintura 
existente 

A executar - - - 

Administração 14,40 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 
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Consultório 
enfermagem 

10,24 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Consultório 
psicologia 

10,24 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

TFD 10,24 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Agendamento 18,40 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Sala 
administrativa 

9,15 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Farmácia 22,40 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Inalação 13,60 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Sala de curativos 10,24 

Existente Porcelanato Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura epóxi c/ 
porcelanato até 

h=80 cm 
Pintura epóxi 
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Vãos de 
iluminação e 
ventilação 
(ambos) 

37,65 

Existente Cerâmica Textura - 

A executar - Textura - 

Depósito macas e 
cadeiras de rodas 

4,88 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Observação 
infantil 

13,92 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

Higienização 
lactente 

4,16 

Existente Porcelanato  Pintura existente 
Pintura 

existente 

A executar - 
Pintura látex PVA 
c/ porcelanato até 

h=80 cm 

Pintura látex 
PVA 

 

6. PAREDES 

Deverá ser executado revestimento com placas de porcelanato extra 60x60cm coladas 

com argamassa AC-3 BRANCA, não será admitido o assentamento com argamassa 

cinzenta.  A escolha do porcelanato ficará a cargo dos responsáveis pela edificação, ficando 

a empresa responsável por apresentar amostras do produto para avaliação. Para a 

execução do serviço deverá primeiramente ser removido o rodapé existente, em seguida, 

deverá ser “riscada” a parede de modo a dar maior aderência, sendo também necessária a 

remoção de qualquer superfície solta. Recomenda-se executar manualmente de modo a 

evitar poeira em demasia. 

A execução deverá obrigatoriamente, se dar por ambiente, ficando a escolha a cargo 

do responsável pelo estabelecimento, bem como da melhor forma logística de modo a 

manter os atendimentos. 
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O assentamento do porcelanato deverá se dar com desempenadeira dentada, devendo 

ser aplicada a argamassa na HORIZONTAL, nas duas faces, ou seja, no porcelanato e na 

parede, de modo a diminuir/dificultar a ascensão da umidade; 

Deverão obrigatoriamente as juntas rejuntadas do piso coincidirem com as juntas da 

parede. Toda sujeira proveniente da execução deste serviço deverá ser limpa pela empresa 

executora. 

6.1 ALVENARIA 

As paredes de alvenaria deverão ser elevadas em tijolos cerâmicos 6 furos (14 x 19 x 

39 cm), o assentamento deverá ser em pé (14 cm) com argamassa de cimento, cal e areia e 

obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto. As fiadas deverão 

ser perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. A espessura total da parede (tijolo + 

reboco) deverá ser, no mínimo, de 18 cm. Na junção da parede de alvenaria com os pilares 

e vigas em concreto armado, deverá ser executado chapisco (traço 1:3), para a perfeita 

junção entre a alvenaria e as peças de concreto, evitando-se assim trincas provenientes de 

dilatação. 

6.2  PINTURA 

A pintura a ser executada deverá ser orçada de forma global, sendo que em caso de 

divergências entre a área levantada e a real, deverá ser apurada previamente a elaboração 

do orçamento, não serão consideradas válidas reclamações posteriores ao processo 

licitatório. 

Está considerado nesta reforma a pintura completa de todo o Posto de Saúde/PA, bem 

como todas as esquadrias em madeira e ou metálicas, todas as superfícies de paredes e 

platibandas em alvenaria, o fechamento em alvenaria e todas as partes estruturais 

aparentes. Não está considerada a pintura da parte interna da platibanda, sendo que esta 

não é aparente, portanto dispensada de pintura. 
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A pintura externa atual do Posto de Saúde é em textura acrílica e que a pintura interna 

é lisa. 

Anteriormente à execução da pintura final deverão ser executados alguns reparos 

pontuais, principalmente nas partes externas, tendo em vista que internamente será 

revestido com porcelanato onde há a ocorrência deste problema. Estes reparos deverão ser 

por completo, ou seja, deverá ser removido todo o material solto em um raio de 30 cm do 

ponto danificado, de forma chegar no tijolo, e posteriormente, chapiscado, refeito o reboco, 

lixado, aplicado a textura, aplicado o fundo selador, para somente após este processo 

executar a pintura de forma geral. Onde a parede ainda apresenta condições adequadas, 

deverão ser seguidos os passos abaixo, sendo que a execução destes serviços deverão 

estar englobados no valor orçado da pintura: 

1) Com uma escova de aço, fazer um lixamento suave para não perder o efeito da 

textura;  

2) Em seguida, fazer uma limpeza com um pano umedecido para retirar os resíduos de 

pó;  

3) Repintar a textura; 

4) Deverão ser aplicadas tantas demãos de tinta acrílica, quantas forem necessárias 

para se obter o perfeito acabamento da pintura, sendo no mínimo duas demãos. 

A alvenaria interna e o teto deverão ser pintados com tinta PVA de 1ª linha, deverá ser 

aplicado tantas demãos de tinta PVA, quanto forem necessárias para se obter o perfeito 

acabamento da pintura, sendo no mínimo duas demãos. 

As paredes a executar da lavanderia deverão receber o mesmo tratamento das do 

posto, ou seja, externamente com tinta texturizada e internamente com tinta látex, exceto a 

área suja que deverá ter seu teto pintado com tinta epóxi e as paredes revestidas com 

porcelanato até o teto (laje). Neste espaço (área suja) deverá ser efetuado também moldura 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS 

                   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E PLANEJAMENTO 

Rua do Comércio, 780, Centro, Rio das Antas-SC 

Fone: (49) 3564-0125 

 

19 

 

e bancada em granito, criando assim vão de passagem entre a área suja e a área limpa, de 

modo ser utilizada no transpasse das roupas pós lavagem. 

 As áreas identificadas em projeto com o dizer “EPÓXI” são áreas com grande 

capacidade de contaminação devido ao atendimento realizado, desta forma a pintura e o 

rejunte a ser efetuado nos porcelanatos a executar deverão ser do tipo epóxi, ou seja, 

completamente laváveis, devendo ser consideradas previamente em orçamento. 

OBSERVAÇÕES: 

Toda a pintura deverá ser feita de forma que a superfície fique homogênea, sem 

manchas ou diferenças de tonalidades numa mesma cor. O fiscal ficará responsável por 

averiguar acabamento da pintura, sendo que em caso de não aprovação deverá ser 

realizado novo acabamento. 

Em nenhuma hipótese será admitida a pintura em paredes que apresentarem 

superfície úmida. Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar manchas 

de tinta em superfícies não destinadas à pintura (vidros, equipamentos, móveis, esquadrias, 

cerâmicas, etc) devendo de imediato ser providenciada a sua limpeza. 

O rejunte das áreas identificadas em projeto que serão pintadas com tinta epóxi, 

deverá obrigatoriamente ser também lavável, ou seja, rejunte epóxi.  

As cores para a pintura serão definidas pelo responsável da edificação que terá a 

liberdade para escolher qualquer cor disponível no mercado, ficando à empresa executora 

responsável pelo fornecimento de catálogo de tintas para escolha/aprovação. 

7. PISOS 

 Foi considerado nesta reforma a execução de porcelanato na área frontal do Posto 

de saúde, a qual se encontra atualmente no piso bruto desempenado, portanto só é 

necessária a execução efetiva do revestimento, com argamassa AC-3 branca, própria para 

porcelanatos. 
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 Quanto à execução do piso da lavanderia e das vagas de estacionamento PMR, 

deverá ser executado lastro de brita com espessura de 4 cm, devidamente compactado. O 

piso terá lastro de concreto de 7 cm, com tela de aço CA-60 soldada nervurada, de diâmetro 

mínimo 5 mm, e espaçamento da malha no máximo 10x10 cm. Será executado de 

contrapiso de regularização 3 cm. 

O piso da lavanderia será de porcelanato e o das vagas de estacionamento, de 

concreto impermeabilizado e polido. 

8. ESQUADRIAS 

 As esquadrias a serem instaladas nesta reforma estão devidamente especificadas 

em projeto, sendo que foi considerado com material apropriado para manter o padrão de 

qualidade existente além de que estas áreas as quais serão implantadas tanto as portas 

como as janelas são áreas externas e ou em contato com umidade, portanto o vidro é uma 

excelente opção, além da facilidade de limpeza e acabamento estético ao qual este 

proporciona. 

 Foi considerado também, a substituição do insulfilm nas áreas identificadas em 

projeto, sendo elas na recepção do posto e na recepção do PA. A instalação deste deverá 

ser com material espelhado e em apenas uma das faces. A colagem deverá ser executada 

de maneira homogênea de modo que não se formem bolhas de ar durante a colagem do 

insulfilm. 

9.  COBERTURA 

 Espera-se para as coberturas um serviço de qualidade e bem dimensionado, 

portanto, a execução deverá se dar com material de primeira qualidade, com acabamento 

fino. Não serão admitidas adequações que desagradem esteticamente o ambiente. Se o 

serviço for executado de forma que não cumpra os requisitos, tanto estrutural como 
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esteticamente, deverá ser recusado imediatamente, ficando todos os transtornos, 

substituições e prejuízos por conta da contratada. 

A empresa executora ficará responsável por apresentar projeto das estruturas 

metálicas das coberturas previamente à execução, ficando o setor de engenharia do 

Município a cargo da aceitação. De antemão salienta-se que não serão admitidas treliças ou 

tesouras para a sustentação da estrutura, devendo a mesma ser composta apenas de 

caibros metálicos, salvo diante de justificativa técnica a da impossibilidade de execução. O 

setor de engenharia do município diante da apresentação do projeto emitirá documento de 

Aceitação e anexará ao devido processo o projeto aprovado, sendo que em caso de recusa 

deverá ser readequado o projeto, conforme solicitado. 

O projeto deverá conter todas as especificações pertinentes, bem como: dimensões, 

diâmetros, fundação, métodos de fixação, soldagem etc. Será de responsabilidade da 

contratada a emissão e recolhimento de ART de projeto e execução de estrutura metálica, 

por profissional habilitado, que deverá obrigatoriamente possuir vínculo empregatício com a 

contratada. 

25.1 POLICARBONATO 

A instalação das chapas de policarbonato deve ser a última fase da cobertura e a 

estrutura que irá acomodar a chapa deve estar bem limpa. A coloração das chapas deverá 

ser cristal. O dimensionamento da estrutura deverá estar de acordo com a dimensão das 

chapas a instalar. Durante o transporte, corte, armazenamento e instalação deve-se tomar o 

máximo de cuidado para que a superfície do material não sofra danos. Remover o filme de 

proteção somente da superfície que entrará em contato com as guarnições. O restante da 

superfície da chapa deve permanecer protegido pelo filme de proteção até o final da obra. O 

filme de proteção com a logo deve ficar para cima, em contato com o sol, pois este é o lado 

com a proteção UV. Ele deve ser removido imediatamente após a instalação. Retirar todo o 

filme de proteção imediatamente após a instalação. Apertar os parafusos apenas o 

necessário para a fixação das chapas, e evitar força excessiva.  
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Na montagem a instalação das chapas pode ser realizada sobre estruturas de 

alumínio, com caimento mínimo de 10%, porém é necessário que elas tenham boa área de 

apoio (com aproximadamente 50mm) e principalmente folga para a dilatação térmica, 

conforme tabela abaixo. 

 

 

 

A fixação das chapas deve ser realizada obrigatoriamente através de perfis de alumínio 

com gaxeta de neoprene ou EPDM, as quais irão ser presas sem danificá-las. As distâncias 

entre os apoios serão definidas de acordo com a espessura da chapa. 

Deverão ser tomados os seguintes cuidados: 

• Manter as chapas embaladas e protegidas até o momento da instalação.  
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• As chapas podem ser cortadas através de serra elétrica, usando lâmina adequada e 

na velocidade indicada pelo fabricante, para obter um bom acabamento. 

• A fixação das chapas deve ser realizada através de perfis de alumínio com gaxetas 

de neoprene ou EPDM, as quais irão prender as chapas sem danificá-las.  

• Apertar apenas o necessário para a fixação das chapas, evitar força excessiva nos 

parafusos.  

• Recomenda-se não perfurar a chapa devido ao grande coeficiente de dilatação do 

policarbonato. 

25.2 Cobertura 1 e 2 

 Pretende-se, por meio da execução das coberturas 1 e 2 eliminar problema de 

infiltração/escorrimento nas paredes. 

A Cobertura 1 assemelha-se à Cobertura 2, pois ambas deverão ser executadas sobre 

os poços de iluminação do Posto de Saúde/PA, sendo que foram projetadas de modo a 

manter a iluminação natural e também a ventilação nestes locais, tendo em vista que o 

material a ser instalado deverá ser da cor cristal e que deverá ser executada acima da 

platibanda, conforme projeto, mantendo assim o arejamento local.  

Deverá ser executada em policarbonato compacto na cor cristal, com espessura de 

4mm, nas dimensões alturas e locais identificados em projeto, sendo que deverá ser em 2 

águas. Toda a estrutura necessária deverá ser metálica, pintada na cor branca, de 

preferência deverá ser parafusada evitando o uso de solda. 

 Além da cobertura deverá ser executado tela galvanizada revestida em PVC para 

evitar a entrada de animais, bem como evitar a proliferação de ninhos de aves. 

Segue abaixo modelo similar ao que deverá ser executado nas Coberturas 1 e 2. 
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25.4 Cobertura 3 

A cobertura 3 faz-se de extrema importância para a utilização dos serviços do posto, 

pois reduzirá de forma expressiva o percurso necessário para as Pessoas com Mobilidade 

Reduzida (PMR) utilizarem o serviço fisioterapêutico oferecido pelo Posto de Saúde de Rio 

das Antas.  

Além de que ao oferecer um local mais próximo do estacionamento e coberto, evitam-

se problemas decorrentes no dia a dia com o mau tempo, sendo que muitas destas PMRs 

necessitam de auxílio dos profissionais do ramo da saúde para se locomoverem.  

Esta cobertura também deverá ser executada em policarbonato compacto com 

espessura de 4 mm cristal. Deverá ser em apenas uma água, contendo calha e rufo 

conforme projeto. 

10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Far-se-á necessária a execução de tubulação de água fria e de esgoto na lavanderia, 

que contará com máquinas de lavar, tanque e pias. Portanto serão necessárias estas 

instalações para atender a esses equipamentos. 
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As cubas das pias são, atualmente, de metal com bancada em granito nos seguintes 

ambientes: Consultório clínico geral; Consultório odontológico; Consultório ginecológico; 

Copa; Posto de enfermagem; Higienização lactente; Sala de utilidades; Depósito de 

material de limpeza; Sala de curativos; Imunização; Procedimentos de enfermagem e posto 

de coleta e sala de estabilização. Os lavatórios são, atualmente, de cuba de louça em 

bancada de granito nos seguintes ambientes: Sanitários públicos feminino e masculino; 

Vestiários de funcionários feminino e masculino; BWCs; WCs. Todas as bancadas serão 

impermeabilizadas com duas de demãos de tinta epóxi incolor. 

 Os lavatórios são, atualmente, de louça e de coluna nos seguintes ambientes: 

Consultório indiferenciado; Vigilância em saúde; Triagem; Farmácia. Todos serão 

substituídos por lavatórios de louça suspensos. 

11.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Deverá ser executado sistema elétrico na nova lavanderia, conforme projeto, sendo 

que deverá partir do quadro de distribuição existente até a nova lavanderia, onde deverá ser 

instalado novo quadro de distribuição com capacidade para 6 disjuntores. A partir deste 

deverá ser distribuído em circuitos independentes para a iluminação e para as tomadas 

conforme apresentado em projeto. Deverão ser respeitadas todas as especificações de 

projeto e do orçamento. A nova rede elétrica deverá ser conduzida de um quadro a outro por 

cima da laje existente ficando protegida da incidência solar pelo telhamento existente, sendo 

necessário executar furo na laje, na platibanda e a remoção de telhamento para possibilitar a 

execução deste, sendo que deverá obrigatoriamente ser conduzida utilizando eletroduto 

rígido, será tolerado que o eletroduto fique solto sobre a laje do posto. Já na lavanderia 

deverá ser executada a instalação elétrica embutida na laje a construir, não sendo admitidas 

fiações e ou eletrodutos aparentes nesta. 
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 Para evitar fugas de corrente, haverá perfeição nos apertos dos dispositivos de fixação 

de condutores/disjuntores. Utilizar terminais apropriados de cobre nas conexões de 

disjuntores e cabos, de acordo com as seções nominais dos condutores. 

Deverão ser adotados cuidados especiais nos serviços de colocação das caixas de 

tomada, visto que não serão aceitas caixas desalinhadas (tanto no eixo “X” como eixo “Y”), 

bem como com diferenças de nível no posicionamento definido. 

Todos os acabamentos devem ser brancos para tomadas, interruptores, de material de 

1ª qualidade que deve passar pela aprovação da fiscalização antes da sua instalação. Todo 

circuito e/ou instalação vertical deverá estar contida em eletrodutos de polietileno flexível 

corrugado embutido na alvenaria fixados/regularizados na argamassa. 

A contratada deverá obrigatoriamente fornecer e instalar conectores terminais a serem 

utilizados em todos condutores flexíveis (fios) para melhor conexão entre cabo e disjuntor, 

barramento, tomada e interruptor. 

A norma NBR 5410 determina que as cores que devem ser utilizadas para identificar os 

cabos e fios são: Azul claro: para condutores neutros com isolação; Verde ou verde com 

amarelo: para condutores de proteção, popularmente conhecidos como “fio terra”; Vermelho, 

preto ou marrom: indicado para condutores fase. As emendas nos condutores até 2,5 mm2 

deverão ser feitas por meio de solda e fitas. 

A bitola mínima dos fios e cabos condutores e de proteção (Terra) para as tomadas 

elétricas, tanto de rede comum como da rede estabilizada será de 2,5 mm2, com isolamento 

antichama 750 V. Para os circuitos de iluminação a bitola mínima será de 2,5 mm2. Todo o 

material a ser utilizado deve ser de 1ª qualidade, os fios deverão ter camada dupla de 

isolamento. 

A execução da instalação elétrica deverá seguir rigorosamente projeto apresentado, 

sendo que havendo a necessidade de alguma alteração deverá ser solicitado previamente 

ao fiscal. 
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12.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Qualquer alteração do projeto durante a fase de execução dos serviços deverá ser 

comunicada ao Departamento Técnico da Prefeitura Municipal e/ou fiscal da obra, devendo-

se efetuar a anotação das ocorrências, as recomendações e soluções adotadas nas fichas 

de diário da obra com assinatura do responsável técnico. 

Concluída a obra, a empresa executora deverá solicitar o ¨TERMO DE RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO¨ da mesma, paralelamente deverá a empresa requerer junto ao INSS o 

respectivo CND da obra. Para o Termo de Recebimento provisório ser solicitado a obra deve 

estar: 

Totalmente limpa e sem entulhos; 

Pronta para a utilização; 

Todas as instalações deverão estar devidamente testadas e em funcionamento; 

Visitar a obra previamente, acompanhado de funcionário público devidamente instruído, 

para sanar possíveis dúvidas, bem como facilitar a visualização do que deverá ser 

executado; 

A obra deverá ser executada pelo próprio licitante, ficando expressamente vedada a 

sublocação a terceiros; 

Apresentar projeto e Anotação de Responsabilidade Técnica de projeto e execução de 

estrutura metálica previamente a execução, apresentando-a para o departamento técnico do 

Município. 

Serviços de transportes, segurança da obra, limpezas, impostos e serviços correlatos 

para execução são de responsabilidade da empresa executora. A mesma deverá apresentar 

Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução de todas as atividades desenvolvidas. 

Toda a pintura e revestimento deverão ser aprovados previamente pela fiscalização da 

obra, sendo o aceite de responsabilidade do fiscal. A empresa executora deverá 
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disponibilizar catálogo de cores/amostra de revestimentos e solicitar ao fiscal antes de sua 

pintura/assentamento. 

Os materiais a serem empregados na obra devem obter especificações e normas 

técnicas (ABNT). 

 

 

Rio das Antas, 13 de setembro de 2019 

 
 
 
 
 
 
 


