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MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA 
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ. 
 
OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ. 
RAZÃO SOCIAL: Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Redenção -PA. 
AREA DE INTERVENÇÃO: 1.187,75 m² 
ENDEREÇO: Av. Belo Horizonte, 68552-645 – Capuava II, Redenção – PA. 
PROPRIETÁRIO: Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Redenção -PA. 
 
1. OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços para REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL 
DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, situado a Av. Belo Horizonte, 68552-645 – Capuava II, Redenção – PA. 
 
2. JUSTIFICATIVA 

Esta intervenção que inclui a substituição da cobertura do prédio frontal, com a devida aplicação 
e revisão do sistema elétrico com substituição de quadros de distribuição, disjuntores, tomadas, 
interruptores e luminárias e com, pintura geral, reforma e ampliação visando melhorar esse espaço 
físico de condições mais dignas e atuais e assim aprimorar o atendimento da unidade, neste sentido, a 
Prefeitura Municipal de Redenção através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará a execução das 
obras necessárias, destinadas ao atendimento da população. 

 
3. ORÇAMENTO 

Nos preços da planilha orçamentária foram utilizados como referência a Tabela de custos de 
obras civis do Sistema Nacional de Preços e Insumos – SINAPI-OUT-21, da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP-SET-21 e coleta de preços no mercado, que 
especifica valores e materiais. 

 
4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar os serviços a serem executados na 
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, situado a Av. Belo Horizonte, 68552-
645  - Capuava II, Redenção – PA. Da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Redenção 
-PA. Para os serviços em questão deverão ser observados todos os projetos, especificações e 
recomendações constantes do presente Memorial Descritivo. 

Na presente Especificação fica subentendido que, para todo material especificado, acrescenta-se 
a expressão “ou equivalente”, para atendimento de legislação vigente. 
 
5. DESCRIÇÃO DOS PROJETOS 

Todos os projetos de serviços da conclusão foram elaborados com visitas “in loco”, levantadas 
as necessidades da Unidade, e de acordo com normas técnicas e orientações das unidades técnicas de 
saúde da SESPA. 

Os projetos apresentados com medidas e layouts visam atender a intervenção no local bem como 
a definição das dimensões das áreas a serem demolidas, construídas, detalhes construtivos e materiais 
a serem aplicados. 

• O projeto de Arquitetura prevalecerá sempre, em qualquer estágio de obra, sobre os Projetos 
Complementares (estrutura, instalações, etc.); 

• Em caso de divergências entre cotas dos desenhos e suas dimensões tomadas em escala, 
prevalecerão sempre as primeiras; 
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• Em casos de divergências entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 
maior escala; 

• Em caso de divergência entre os de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes; 
 

Todas as dúvidas quanto aos elementos técnicos deverão ser sanadas junto ao Departamento de 
Projetos e Engenharia da SEMOB – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, por escrito, 
cabendo à CONTRATADA aguardar deliberação para prosseguir nas atividades daí decorrentes. 
Os pedidos de alteração nos projetos, especificações ou detalhes de execução, acompanhados dos 
respectivos orçamentos comparativos, serão submetidos à Fiscalização, por escrito, em 03 (três) vias, 
não sendo permitido à CONTRATADA proceder a modificação antes da anuência do referido 
Departamento. 

A CONTRATADA deverá, ao fim da obra, se for o caso, providenciar a atualização dos projetos 
segundo o que for realmente executado (as built) e fornecer, para arquivo da SEMOB, 02 (dois) jogos de 
cópias de todos os projetos atualizados, bem como seus originais, inclusive e quando for o caso, os 
oriundos de detalhamentos e de modificações eventualmente ocorridas no decorrer da obra por 
exigência de outros órgãos para tal competentes, com autenticação de aprovação. 
 
6. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a CONTRATADA se obriga, 
sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária 
para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, através de profissional habilitado junto ao CREA 
ou CAU inclusive apresentar laudos de ensaios com controle tecnológico quando solicitado pela 
fiscalização. 
Serão executados os serviços preliminares indispensáveis, tais como: 
6.1 – Anotação de execução da obra - No CREA-PA e/ou CAU-PA, pela CONTRATADA. 
6.2 – Placas de obra – Serão fixadas placas no início da obra, seguindo os modelos do Governo Estadual 
e CREA/CAU, de chapa galvanizada, pintadas ou plotadas com dados da obra com 6,00m² nas dimensões 
2,00m x 3,00m e colocadas em vigotas de 6x12cm, a 2,20m do solo a parte inferior da placa. 
6.3 – Equipamentos de Proteção Individual - EPI - Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de 
Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas etapas da obra, 
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria no. 3214 do Ministério do Trabalho, bem como serem 
obedecidas todas as demais Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho 
inerentes à execução da obra ou serviço. 
O fornecimento de EPI's à Fiscalização e aos servidores da SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
URBANA, por ocasião das visitas à obra, será de responsabilidade da CONTRATADA. 
6.4 – Instalação da obra - Competirá a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e 
aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. 
6.5 - Demolições: As demolições necessárias serão feitas dentro da mais perfeita técnica, com o devido 
cuidado para não danificar as partes a serem preservadas, evitando danos ao local e a terceiros. 
Nos locais indicados em projeto deverá ser realizada a demolição de alvenaria que será procedida 
periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a acumular no local, no decorrer da obra. O 
destino dado a todos os materiais dados como entulho da obra será de responsabilidade do Empreiteiro, 
que deverá acondicionar, transportar e dispor de acordo com as leis e necessidades do município. 

Todos os materiais oriundos de demolições, julgados pelo Engenheiro Fiscal como reutilizáveis, 
serão de propriedade do proprietário. 
Deverão ser consideradas os seguintes serviços de demolições: 

- Alvenarias conforme indicado em projeto. 
- Louças e metais. 
- Demolição de azulejos nos locais indicados. 
- Retirada de revestimento de pisos. 
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- Retirada de instalações elétricas/iluminação. 
- Retirada de portas e esquadrias. 
- Demolição de bancadas. 

6.6 – Materiais básicos: O CONTRATADO se obriga a utilizar somente materiais de primeira qualidade, 
sem defeitos ou deformações e todos os serviços deverão ser executados com esmero e perfeição. 
Fica terminantemente proibido o reaproveitamento de materiais ou o emprego de materiais já 
utilizados em outras obras (restos de obras). 

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os serviços a serem executados, deverão 
obedecer rigorosamente às: 

• normas da ABNT; 
• disposições legais da União e da Administração do Município e do Estado; 
• prescrições e regulamentos das Empresas Concessionárias; 
• prescrições e recomendações dos fabricantes; 
• normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

 
7. TRANSPORTES 

Todo material proveniente de entulhos, demolições, restos danificados, terra de valas, deverão 
ser devidamente acondicionadas em caçambas estacionárias externas à obra e transportado para local 
apropriado incluso a carga manual, sempre sendo atendida a legislação que trata do assunto no 
Município. 

A obra deverá ser permanentemente limpa, não se admitindo entulhos, restos de embalagens, 
materiais, ou quaisquer sujidades em geral na área do canteiro de obras. 

A destinação dos entulhos deverá obrigatoriamente ser em local autorizado, com especial 
atenção pela proteção ao meio ambiente. 

Conforme a legislação de Segurança do Trabalho deverão ser instaladas proteções em madeira 
para trabalhos em fachada, assim como telas de proteção contra resíduos, atendendo as prescrições da 
NR8. 

Os andaimes para a execução de trabalhos internos e externos serão instalados sempre de 
acordo com as normas de segurança, atendendo as prescrições da Norma Regulamentadora 8. 

 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
Serão realizadas de acordo com as referências previamente pela equipe de engenharia e 

apresentados suas especificações próprias. 
Todas as instalações deverão ser executadas de acordo com planilha orçamentárias, 

especificações e normas da ABNT. 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
ELETRODUTOS 
Os eletrodutos destinados às instalações elétricas deverão ser projetados de 

maneira a facilitar ao máximo a introdução dos condutores; para tanto deverá ser obedecida 
rigorosamente a ocupação estabelecida na NBR-5410. 

CAIXAS E CONDULETES 
Em instalações embutidas deverão ser usadas caixas de derivação em chapa de aço de espessura 

mínima n.º 16, esmaltadas a quente interna e externamente. 
As formas e dimensões das caixas deverão obedecer à NBR-5431 
Os conduletes serão usados em instalações expostas, em substituição às caixas de derivação de 

aço esmaltado, respeitadas as restrições previstas na NBR-5410. 
QUADROS 
Os quadros de embutir ou expostos deverão obedecer aos padrões construtivos e aos detalhes 

de 
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instalação das respectivas concessionárias. 
No dimensionamento dos quadros deverão ser considerados os espaços ocupados por aparelhos 

e equipamentos e aqueles necessários aos percursos dos condutores de maneira que além do adequado 
funcionamento de conjunto que abrigam, também ofereçam facilidade para 
manutenção. 

Os quadros serão sempre localizados em pontos de fácil acesso e serventia comum. 
Todos os quadros deverão ser de fabricação própria ao fim a que se destinam, devendo possuir 

as aberturas necessárias para ligação de todos os eletrodutos. 
CONDUTORES 
Em eletrodutos só poderão ser usados condutores de cobre eletrolítico, têmpera mole com 

isolamento termoplástico, polivinílico que suporte, no mínimo, 750V e 75ºC. 
Em instalações subterrâneas ou sujeitas à umidade e calor, deverão ser usados cabos especiais, 

com isolação e cobertura. 
DISPOSITIVOS DE MANOBRA, PROTEÇÃO E UTILIZAÇÃO 
Os interruptores unipolares, paralelos e intermediários deverão interromper unicamente o 

condutor fase, nunca o neutro. 
Para circuitos bifásicos ou trifásicos deverão ser usados respectivamente interruptores bifásicos 

e trifásicos. 
Todos os circuitos deverão ser protegidos por disjuntor termomagnético. 
Todos os quadros de distribuição deverão ter um disjuntor geral de proteção. 
Os disjuntores e dispositivos de proteção deverão ser dimensionados de maneira a não só 

atender as condições normais, tanto de tensão como de corrente, como desligar a pior situação 
de curto-circuito. 

No dimensionamento dos disjuntores deverão ser considerados todos os demais elementos 
relacionados na NBR-5283. 

A proteção de circuitos contra sobrecorrente será feita, em princípio, por disjuntores e 
disparadores termomagnéticos a eles incorporados; será admitido no caso de proteção de ramais de 
motores, o uso de fusíveis invioláveis, devendo ser usado relê bimetálico na proteção de motores, 
fusíveis tipo NH ou diazed. 

Todas as tomadas, tanto para o seu uso geral, quanto para aparelhos especiais (chuveiros, 
aquecedores, torneiras elétricas, ar condicionados, etc.) deverão conter pólo de aterramento, sejam 
mono, bi ou trifásicas. 

ILUMINAÇÃO 
A iluminação artificial de qualquer ambiente, além de atender aos requisitos de conforto visual, 

deverá atingir os valores mínimos de iluminamento previstos pela NBR-5413, dentro da maior 
uniformidade possível, buscando-se ainda minimização otimizada dos custos e instalação, manutenção 
e operação. 

As luminárias deverão ser escolhidas entre aquelas para as quais os fabricantes forneçam as 
curvas fotométricas e que oferecem facilidade para limpeza e manutenção, sem comprometer a boa 
qualidade do fluxo luminoso emitido. 

Para lâmpadas que usarem reatores, estes deverão ser de alto fator de potência e partida rápida. 
Tanto quanto possível, as instalações de iluminação deverão prever manobras parciais que permitam 
variar o nível de iluminação em função do uso e da iluminação natural. 

LIGAÇÃO À TERRA 
Toda e qualquer instalação deverá ser aterrada de acordo com o estabelecido na NBR-5410 e 

manuais técnicos das respectivas concessionárias. 
A conexão do condutor de terra ao eletrodo de terra deverá ser feita por meio de conector 

especial, de material protegido contra corrosão, sob pressão de parafuso e sem emprego de solda e 
estanho. 
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A resistência de contato do eletrodo de terra deverá ser, no máximo igual a 5 ohms, com o 
condutor terra desconectado. 
Em nenhuma hipótese poderá o aterramento de pára-raios ser usado como aterramento de sistema ou 
do equipamento. 
 

9 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 
Serão realizadas de modo a atender adequação dos sanitários, copas e demais áreas molhadas. 

Os serviços deverão ser feitos de acordo com o que prescrevem as Normas Brasileiras para execução de 
Instalações Hidro-sanitárias, e como segue: 

As colunas correrão sempre embutidas na alvenaria e chumbadas com massa de cimento 1:3. As 
derivações para água e esgoto serão sempre embutidas na alvenaria, vazios e lajes rebaixadas, nunca 
em concreto. 

Todas as aberturas em lajes e vigas, para passagem de tubulações, serão executadas com prévia 
indicação do instalador, baseando-se no projeto de instalações, não se admitindo a modificação na 
posição dessas aberturas nem sua marcação, sem a orientação e responsabilidade do instalador. 

Durante a construção e até o início da montagem dos aparelhos sanitários, as extremidades das 
canalizações permanecerão vedadas com plugs ou caps, não se admitindo o uso de papel ou buchas de 
madeira. 

Os caimentos das canalizações de esgoto serão no mínimo de 2% para tubos de 100 mm. 
Todos os aparelhos serão instalados com os suportes necessários, não se admitindo 

improvisações. Os aparelhos serão fixados pôr meio de parafusos apropriados, não se permitindo o uso 
de argamassa de cimento. A fixação dos vasos, mictórios, lavatórios, tanques, pias, etc, deve ser feita 
conforme recomendações existentes nos catálogos dos fabricantes, usando-se todos os acessórios 
indicados pelo mesmo. 

Antes do revestimento e pintura, todas as canalizações deverão ser testadas, a fim de se 
constatar possíveis vazamentos. As juntas rosqueadas dos tubos e conexões, serão invariavelmente 
vedadas com fios apropriados de sisal e massa de zarcão ou calafetadores a base de resina sintética. 

Nas uniões de PVC roscável, deverão ser utilizadas, para vedação de rosca, fita de 
politetrafluoretileno, tipo veda rosca da Tigre ou equivalente. 

Na execução da tubulação de PVC, as partes soldadas deverão ser limpas com solução limpadora 
própria para este fim. 

Nas ligações de aparelhos ou metais, torneiras de pia, engates, chuveiros, etc, com 
tubulação de PVC soldável, serão usadas conexões de PVC azul com bucha de latão. 

LOUÇAS/METAIS: 
Deverão ser fornecidos e instalados louças e metais novos. Nos locais, especificados em projeto, 

com substituição de lavatórios e vasos sanitários deverão ser fornecidos e instalados também 
saboneteira e porta toalha em aço inox e papeleira em louça de embutir. 

 
10 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS (PAREDES/PAINÉIS) 

As alvenarias deverão ser executadas de acordo com os projetos de arquitetura, estrutura e 
rigorosamente de acordo com as Normas e dimensões da Combracom e ABNT. 
10.1 De tijolos furados 

Os tijolos serão de barro especial, bem cozidos, leves, duros e sonoros, com 06 (seis) furos, com 
dimensões de 9 x 19 x 39 cm, e não vitrificados, usados nas paredes de vedação. 
10.2 Chapisco 

Toda parte de estrutura que for revestida, e novas paredes de tijolos furados receberão uma 
camada de argamassa fluida (chapisco) de cimento e areia no traço 1:3. 
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11 – ESQUADRIAS DE MADEIRAS 
Todas as portas, portais e alisares de madeira indicados em projeto deverão ser substituídos. 

11.1 – Portas – Todas As folhas de portas de madeira serão compensadas lisas para pintura, incluso 
aduela de primeira, alizar de primeira e dobradiças com anel, ou conforme medidas e tipos indicadas no 
Projeto de Arquitetura, serão de boa qualidade tipo Cedro, Álamo, Fuck ouequivalente. 
11.2 – Portais - Os portais, marcos, alizares e aduelas, serão de madeira maciça de boa qualidade, tipo 
Ipê, Angelim Pedra ou Angelim Vermelho ou equivalente. 
Todas as Portas e Portais novos de Madeira especificadas no projeto de arquitetura receberão pintura a 
óleo. 
 
12 – ESQUADRIAS METÁLICAS 
12.1 – Esquadria maxim ar – Deverá ser instalada janela máximo ar telada (2,25x0,65) na CME. As 
janelas novas deverão seguir o padrão existente no edifício. 
 
13 – VIDROS 

Nas esquadrias e guichês deverá ser fornecido e instalado vidro liso comum transparente, de 
acordo com estipulado em projeto e planilha orçamentária. Deverá ser realizada a substituição de vidros 
existentes quebrados ou trincados,por outros do mesmo tipo. 
 
14 - REVESTIMENTO 

Deverão ser aplicados nos locais onde serão instaladas novas paredes em alvenarias, assim como 
no local de substituição e recomposição de revestimentos. 
14.1 – Chapisco - Aplicado tanto em estrutura de concreto, alvenarias, muros, deverão ser previamente 
preparadas. A argamassa será no traço 1:3 com preparo em betoneira. 
14.2 – Emboço - Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 
com betoneira, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes. 
14.3 – Reboco - Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 
com betoneira, aplicada manualmente em faces de paredes nos locais de acréscimo de alvenaria e onde 
não existe o revestimento. 
14.4 Revestimento Cerâmico 
Deverá ser realizado o revestimento cerâmico de parede de acordo com o estipulado em projeto. Os 
revestimentos receberão azulejos de 1ª qualidade na cor e padrão existente no local, de marca de 1ª 
qualidade ou equivalente. As juntas serão a prumo com 3 mm de espessura e rejuntadas na cor branca. 
 
15 – PAVIMENTAÇÃO/PISO 
15.1 – Cerâmico: Deverá ser realizado o revestimento cerâmico de parede de acordo com o estipulado 
em projeto. Os revestimentos receberão azulejos de 1ª qualidade na cor e padrão existente no local, de 
marca de 1ª qualidade ou equivalente. As juntas serão a prumo com 3 mm de espessura e rejuntadas na 
cor branca. 
15.2 – Granitina: Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação 
plásticas de 27mm e regularização com espessura de 2cm, após, polimento mecanizado, conforme 
indicado locais em projeto. 

Os locais que estejam danificados deverão ser refeitos por quadrado do mesmo tamanho dos 
existentes, ou até próxima junta de dilação. 

Deverão ser refeitos todos os pisos que forem danificados para execução de alterações de 
projetos complementares. 
Deverá ser realizada a limpeza em todo piso de granitina existente na área de intervenção da adequação. 
 
16 – FERRAGENS 
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Portas de madeira – Receberão fechadura com tambor, referência 609R E da LA FONTE, 
341R182MZ270 da PAPAIZ, 725/801R E da PADO ou 8766 E 10 da IMAB ou equivalente, rebitadas, com 
puxador cromado de maçaneta tipo alavanca e 03 dobradiças referência 298 de 3 ½”x3, de ferro polido, 
da marca LA FONTE, PAPAIZ, PAGÉ ou equivalente, conforme quadro de aberturas em projeto e planilha 
orçamentária. 
 
17 – PINTURA 

Deverão ser feitas a remoção de pintura látex Acrílica existente em todas as paredes e tetos, 
antes da aplicação da nova pintura no local das intervenções. Deverá ser feito inicialmente a limpeza e 
o preparo das superfícies para pintura. 
 As áreas de centro cirúrgico deverão possuir pintura a base de tinta epóxi, conforme planilha 
orçamentária. 

Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as especificações técnicas de 
preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo fabricante, seguindo os seguintes critérios: 

- Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serão de primeira linha. 
- Fazer limpeza e preparo de superfícies de concreto para recebimento de pintura. 
- Seladores - todas as paredes novas internas, externas, platibandas, blocos de concreto, tetos, 

que serão pintadas, deverão ser aplicados selador acrílico antes da pintura ou emassamento. 
- Não será permitida a coloração da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga. 
- Será exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o número de demãos aplicadas de 

massa ou tinta aqui definidas se referem a 1ª linha. 
17.1 – Paredes - Todas as paredes novas serão emassadas previamente com duas demãos de massa 
PVA, e pintadas com tantas demãos que forem necessárias para o perfeito cobrimento, com tinta Acrílica 
de 1ª linha, na cor a definir. 

Deverá ser aplicado selador acrílico sobre o reboco novo, assim como nos casos de repintura, a 
pintura antiga deverá ser retirada, deve-se lixar a superfície, aplicar selador acrílico para depois se 
aplicar a pintura em duas demãos. 
17.2 – Tetos - Em laje e gesso serão pintados com tinta PVA na cor branco neve e previamente 
emassados com massa PVA branco, após remoção da pintura com lixamento. 
17.3 – Esquadrias de Madeira: Todas as Portas e Portais novos de madeira especificadas no projeto 
de arquitetura receberão pintura a óleo, duas demãos. 
17.4 – Epóxi - Os revestimentos com tinta a base de resina epóxi serão executados por firma 
especializada que ofereça garantia dos trabalhos a realizar.  

Deverão ser obedecidas ainda todas as recomendações dos fabricantes. 
Serão pintados com epóxi incluso emassamento e fundo preparador os locais indicados no 

projeto de arquitetura, após a remoção da pintura ou revestimento existente no local. 
 
18 – DIVERSOS 
18.1 – Bancadas - As bancadas serão em granito tipo seca ou com pia conforme definido em projeto, de 
2,5cm de espessura, bordas abauladas e rodamão de 10,0cm, polido em todas as faces visíveis. 

Toda a calafetação da pedra deverá ser feita com massa plástica. 
As cubas nas bancadas serão ovais em louça e retangulares em aço inox AISI 304, nº18, com 

medidas conforme projeto. 
18.2 – Barras para deficientes: As barras de apoio para deficientes físicos serão colocadas de acordo 
com as medidas indicados nos locais no Projeto de Arquitetura. 
18.3 – Limpeza Final da Obra - A CONTRATADA caberá a responsabilidade de entregar a obra limpa, 
de acordo com normas técnicas. 

Fazer limpeza e higienização de reservatório, de acordo com Manuais de limpeza e desinfecção 
com produtos químicos adequados. 
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Limpeza de piso em granitina. 
Fazer a limpeza e lavagem de azulejo. 
Fazer a limpeza de vidro comum. 
Fazer a limpeza piso cerâmico. 
Fazer limpeza de louças e metais. 
Este item consiste em manter os ambientes em constante limpeza com armazenagem e retirada 

de entulhos através de container apropriados, por se tratar de local para atividades sanitárias. 
Ao final dos serviços para a entrega de cada etapa será necessária a limpeza final deixando os 

ambientes, pisos e mobiliários completamente limpos, sem resíduos e poeira. 
 
19 - ADMINISTRAÇÃO 

Deverá ocorrer o acompanhamento da obra por profissionais designados e habilitados, 
atendendo no mínimo o seguinte requisito: 
Engenheiro Civil, Mestre de Obra, Almoxarife, de acordo com recomendações de Normas. 
 
20 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, 
devendo ainda satisfazer as Normas Brasileiras pertinentes. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de boa 
qualidade, e de primeira linha. 

Deverá ser fornecida Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica – ART/RRT por 
profissional devidamente qualificado, relativo à responsabilidade pelos serviços e suas futuras 
consequências. 
 
21 - ENTREGA DOS SERVIÇOS 
 
21.1 - O recebimento do serviço deverá ser medido de acordo com o cronograma físicofinanceiro. 
21.2 - A Administração Pública terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para aceitar a entrega 
do objeto, emitindo documento de aceite somente após restar constatado ter a licitante 
cumprido suas obrigações e estar o objeto em condições de recebimento. 
21.3 - A efetiva entrega fica condicionada à aceitação por parte do fiscal ou da Comissão 
de Fiscalização designada para receber, conferir e aceitar os serviços. 
21.4 - O relatório de medição, expedido pelo fiscal designado, deve acompanhar a fatura 
para que esta seja quitada. 
21.5 Antes do recebimento final da obra, as galerias, as coberturas, os arruamentos, as 
calçadas e demais áreas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com a obra, deverão ser 
limpas de todo o lixo, excesso de material, estruturas temporárias e equipamentos. As 
tubulações, as valetas e a drenagem deverão ser limpas de quaisquer depósitos resultantes dos 
serviços da CONTRATADA e conservadas até que a inspeção final tenha sido feita. 
21.6 Ao dar por encerrado o seu trabalho, a CONTRATADA oficiará à SECRETARIA DE OBRAS E 
INFRAESTRUTURA URBANA solicitação de vistoria para entrega da obra. Após a realização desta 
vistoria, a SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA lavrará TERMO DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO onde assinalará os itens e serviços que porventura ainda tenham ficado pendentes de 
solução, seja por inexecução ou por não estarem em conformidade com as especificações. 
21.7 Estas pendências deverão ser sanadas para realização de nova vistoria, que se aprovada será feita 
a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. O termo de recebimento definitivo não exime o 
CONTRATADO da responsabilidade por quaisquer danos ou falhas tidas como vício construtivo. O 
CONTRATADO é responsável junto a SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, pela 
garantia de instalações, equipamentos e componentes adquiridos de terceiros. 
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21.8 Até que seja notificado pela SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA sobre a 
aceitação final dos serviços, o CONTRATADO será responsável pela conservação dos mesmos, e deverá 
tomar precauções para evitar prejuízos ou danos a quaisquer de suas partes, provocados pela ação de 
elementos estranhos ou qualquer outra causa, quer surjam da execução dos serviços, quer de sua não 
execução. 
21.9 A obra somente será considerada concluída após o término de todas as etapas especificadas, 
incluindo as ligações definitivas das empresas concessionárias, retirada dos entulhos, limpeza completa 
de todas as áreas, acessórios, vidros e equipamentos; teste completo de todos os equipamentos e 
instalações; entrega dos seguintes documentos: Carta de Habite-se, Certidão Negativa de Débito (INSS), 
Alvará de Funcionamento (emitido pela Prefeitura) e Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 
 
22 - PRAZO DE OBRA 
22.1 - As execuções dos serviços serão de acordo com o cronograma físico- financeiro, contados após a 
emissão da Ordem de Serviço. 
 
23 – GARANTIA 
23.1 - A CONTRATADA responsável pela execução dos serviços deve dar a garantia em todos os itens 
por ela executado, a partir do início da obra contra quaisquer defeitos que surgirem posteriormente. 
 
24 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
24.1. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
24.2. A CONTRATADA deverá, no caso de fornecimento de produtos que necessitem de teste/aceitação, 
submeter os mesmos à aprovação do Contratante. 
24.3. A CONTRATADA responsável pela execução do serviço deve dar a garantia em todo o sistema por 
ela executado, a partir do recebimento da obra contra quaisquer defeitos de qualidade de montagem e 
de peças, aos moldes do Código de Defesa do Consumidor. 
24.4. A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços com aprovação prévia e 
expressamente pelo Contratante.  
 
Redenção, 02 de dezembro de 2021. 
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