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ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Execução da obra de ampliação da sede do CISCEL - Consórcio Municipal de Saúde Centro Leste

Local: Avenida Duque de Caxias, Bairro Explanada da Estação, Itabira, MG - parte do terreno maior

denominado "área institucional" - entre os terrenos da AMITA e da Sociedade Lira de Fátima.

DESCRIÇÃO GERAL

O presente projeto se refere a obra de ampliação do CISCEL, a ser edificada ao lado direito do atual prédio.

Trata-se de projeto de dois pavimentos com área total de 368,42 m². Os dois prédios ficarão interligados no

primeiro e no segundo pavimento.

Atualmente, o prédio do CISCEL possui área de 454,56 m².

DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

O primeiro pavimento contempla uma sala de espera, pela qual se comunicam diretamente os banheiros

públicos adaptados para portadores de necessidades especiais, uma área de atendimento, escadas e

circulação para acesso aos consultórios. O segundo pavimento possui um almoxarifado, sala para motoristas

interligada à copa, sala de reuniões, banheiros e DML.

DESCRIÇÃO ESTRUTURAL

A estrutura da edificação será composta por fundação em tubulões interligados por cintamento armado,

ambos em concreto estrutural de fck=20MPa. A super-estrutura será composta por pilares, vigamento e laje

em concreto estrutural fck = 20 MPa, armada em aço CA-50B e CA-60B.

Toda a alvenaria a construir será em tijolos cerâmicos. A alvenaria externa acabada ficará com espessura de

20 cm e a interna com espessura de 15 cm, rebocada em ambos os lados, ao traço 1:2;8, cimento, cal e areia.

A cobertura da edificação será em telhas de telhas cerâmica sobre engradamento de paraju, com beiral em

laje. A cobertura do volume das caixas d’águas será em laje impermeabilizada.

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO

Todas as paredes dos banheiros, DML e cozinha terão revestimento em cerâmica retificada 30x60 até o

teto. Os corredores de circulação, Sala de Espera, Consultórios, Almoxarifado, Sala de Motoristas e Sala de

Reuniões serão pintados com tinta PVA-Latex acrílica até o teto sobre emassamento e lixamento, bem como

os tetos. As esquadrias serão todas de vidro temperado e alumínio anodizado. As portas serão do tipo
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prancheta, pintadas com tinta esmalte acetinado. Todas as portas terão fechaduras tipo tambor, e trincos

tipo livre-ocupado nos banheiros. Os pisos, rodapés, soleiras e peitoris serão em granito andorinha. O pé-

direito da laje é de 3,10 m. Porém, como toda a edificação receberá forro de gesso 10 cm abaixo da laje, o

pé direito acabado ficará com altura de 3,00. Todos os cômodos têm ventilação e iluminação naturais.

Exceto os banheiros do segundo pavimento que deverão ter ventilação mecânica. As instalações

hidrossanitárias e elétricas serão embutidas. A pia da cozinha e os tanques serão de aço inox e as bancadas

serão de granito Cinza Andorinha sobre apoios de metalon. Os lavatórios dos consultórios e das instalações

sanitárias serão de louça branca, de coluna, tamanho médio.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A fiscalização da obra ficará a cargo da AMEPI - Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio

Piracicaba , que indicará na ordem de serviço, o técnico responsável pelo acompanhamento da obra.

O andamento da obra e todas as ocorrências deverão ser registrados no Diário de Obras. A elaboração e a

manutenção do Diário de Obras serão de responsabilidade da contratada. Nele, deverão ser anotadas

diariamente, informações sobre o andamento da obra, tais como: número de funcionários, equipamentos,

condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros

fatos relacionados, bem como, comunicados a Fiscalização sobre a situação da obra em relação ao

cronograma proposto. Será de responsabilidade da fiscalização verificar em todas as visitas, todas as

informações contidas no Diário de Obras e solicitar providências no que couber.

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de forma a obter

resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção.

A obra será executada de acordo com os Projetos Executivos de Arquitetura, Cálculo Estrutural, Instalações

Hidráulicas, Elétricas e Memorial Descritivo. Em caso de dúvida, antes da execução do serviço, o autor do

projeto deverá ser consultado, para prestar esclarecimento que deverão ser registrados no Diário de Obra.

A contratada deverá a juízo da Fiscalização, demolir por conta própria os serviços de partes da obra

executado em desacordo com os projetos e especificações técnicas, bem como os que apresentarem vícios

ou defeitos de execução, refazendo-os dentro da boa técnica exigida, sem ônus para o CISCEL.

Antes de iniciar a obra, deverá ser realizada uma reunião entre a contratada e a fiscalização para

esclarecimento que se fazem necessário sobre aspectos de execução de obra, conforme orientações

estabelecidas em projetos.

Todas as etapas da obra deverão ocorrer normalmente sem que os serviços prestados no dia a dia pelo

CISCEL, no prédio ao lado, venha a ser interrompido. Todas as fases devem ser programadas em conjunto
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com a coordenação da unidade e a fiscalização.

A proponente vencedora deverá incluir em seu orçamento-proposta todos os serviços, materiais mesmo

quando não especificado em projeto, mas necessários para o perfeito acabamento, funcionamento e

estabilidade da edificação.

PROJETOS

Os Projetos Executivos para o total desenvolvimento das obras fazem parte da pasta técnica entregue pelo

CISCEL na ocasião das licitações. Fazem parte da pasta técnica os seguintes projetos:

- Projeto de Arquitetura: plantas, cortes, cobertura, layout mobiliário e memorial descritivo da obra.

- Projeto de Cálculo Estrutural:- Forma e armação das fundações, pilares e lajes em concreto 20MPa.

- Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias:

Instalações Hidráulicas: planta baixa geral e rede externa, planta baixa do pavimento e rede interna,

esquema isométrico, esquema isométrico geral da rede, cortes e detalhes.

Instalações de esgoto: planta baixa geral e rede externa, planta baixa do pavimento e rede interna. Cortes e

detalhes da rede por compartimento.

- Projeto de Instalações Elétricas:

Força, Iluminação, Lógica (informática) e Telefonia, Som e Segurança para as áreas reformadas e ampliadas.

Os projetos, materiais e equipamentos indicados respeitarão as normas abaixo mencionadas, ou outras

internacionalmente reconhecidas e aceitas para casos específicos.

NBR-5410 - Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - Instalações elétricas de baixa tensão -

Procedimento.

Outras normas poderão ser aplicadas em função de necessidades específicas, fazendo prevalecer sempre

que possível, as normas da ABNT, utilizando-se normas internacionais, salvo melhor juízo, no caso de

inexistência da nacional.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

Colocações de Placa de Obra:

Deverá ser instalada uma placa com dimensões mínimas de 1,50 x 3,00m, conforme modelo a ser fornecido

pelo CISCEL.

Locação da Obra:
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A obra deverá ser locada de acordo com o Projeto de Arquitetura. A conclusão desse serviço deverá ser

comunicada pela contratada à Fiscalização que anotará a sua aprovação no Diário de Obras.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará para a contratada na obrigação de proceder por sua conta

e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da

fiscalização.

Após locação à contratada procederá á aferição das dimensões dos alinhamentos, dos ângulos e de

quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local.

Barracão de Obra:

Deverá ser executado um barracão com 12,00 m² para o funcionamento do escritório da obra, almoxarifado,

ferramentaria, depósitos de materiais, sanitários em número suficiente para atender o disposto nas normas

que regem o assunto; instalações provisórias de água, esgoto, luz, telefone e tudo o que for necessário para

execução da obra.

2- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

A estrutura da obra será em concreto armado, sendo a fundação do tipo profunda, composta por tubulões e

vigas baldrame. O concreto usado será usinado, atingindo um FCK >= 20 Mpa, toda a estrutura deve ser

armada conforme determina o projeto estrutural.

Qualquer ocorrência na obra que comprovadamente impossibilite a execução das fundações deverá ser

imediatamente comunicada à fiscalização.

Todos os ferros e arranques de pilares deverão ficar ancorados na viga da fundação, conforme as indicações

de comprimento, posição, bitola, tipo de aço e forma indicados nos projetos estruturais.

Ao final dos últimos dois metros das estacas, será colocada uma armadura constituída de barras de aço CA-

50, de acordo com o projeto, devidamente cintadas.

Formas:

As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação

das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis.

As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensões

requeridas no projeto estrutural e garantir que as formas fiquem estanques, de modo a não permitir as

fugas de nata de cimento.

A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto ou plástico. Não se admite

o uso de tacos de madeira como espaçadores.

Lançamento:
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No caso de pilares, deve-se colocar o concreto até o nível do fundo das vigas, antes de colocar as armações

das respectivas lajes e vigas nunca ultrapassando as alturas superiores a de 2 metros.

A construtora comunicará previamente à fiscalização, em tempo hábil, o início de todo e qualquer operação

para aplicação do concreto, a qual somente poderá ser iniciada após sua correspondente liberação, a ser

dada pela referida fiscalização.

O início de cada operação de lançamento está condicionado à realização dos ensaios de abatimento (slump

test) pela construtora, na presença da fiscalização, em cada betonada ou caminhão betoneira. Para todo

concreto estrutural o slump admitido estará compreendido entre 05 e 10 cm.

O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças embutidas e

preparação das superfícies estiverem inteiramente concluídas e aprovadas.

Durante o lançamento todas as superfícies expostas deverão ser protegidas de chuvas.

Adensamento:

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado e adensado contínua e

energicamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será cuidado para que

o concreto preencha todos os vazios das formas. Para as lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa.

Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se formem nichos ou haja

segregação dos materiais; deve-se evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu

redor, com prejuízo da aderência.

Cura:

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de impedir a perda

da água destinada à hidratação do cimento.

Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser protegidas contra secagem

rápida, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar

a aderência com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão mantidas úmidas, durante pelo menos

07 (sete) dias após o lançamento.

Retirada das Formas:

As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com

segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes evitando-se deformações inaceitáveis tendo em

vista os valores de Ec e probabilidade de grande deformação lenta quando o concreto é solicitado com

pouca idade.
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A contratada providenciará a retirada das formas de maneira a não prejudicar as peças já executadas, e os

prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser:

03 dias para faces laterais das vigas;

- 14 dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados.

3- ALVENARIA

A alvenaria a ser executada será de tijolo cerâmico furado, com espessuras de 9 e 14 cm conforme projeto.

Serão executados com tijolos cerâmicos, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros com

faces planas, quebra máxima de 3%, carga de ruptura à compressão de 50Kg/cm² no mínimo, assentes com

argamassa mista 1:4:12 (cimento, cal e areia) e mão de obra esmerada, espessura e alinhamento conforme

indicar o projeto.

As três primeiras fiadas de tijolos em todas as paredes serão assentes com argamassa de cimento e areia,

traço 1:3, com adição de impermeabilizante, em proporção de 1:15 à água de amassamento. Os tijolos

somente serão empregados depois de bem molhados. Todas as fiadas serão perfeitamente alinhadas e

aprumadas devendo a obra ser levantada uniformemente, evitando-se amarrações para ligações

posteriores. Os paramentos serão perfeitamente planos e verticais. A argamassa que se estender entre duas

fiadas terá a espessura entre 1,0cm a 1,5cm e será colocada cuidadosamente entre os tijolos a fim de evitar

juntas abertas. Estas serão cavadas a ponta de colher para que o emboço possa aderir fortemente. Para

fixação das esquadrias de madeira e rodapés, serão colocados, durante a elevação das paredes, tacos de

madeira de lei, pichados, mergulhados em areia grossa e assentes com argamassa de cimento e areia, traço

1:4, em número, dimensões e posições adequadas, com afastamento máximo de 0,60m. Em todas as

ligações entre alvenaria e estrutura de concreto deverão ser previstas armaduras de espera na estrutura

para a ligação com a referida alvenaria.

Havendo divergência entre as espessuras das paredes indicadas no projeto e a especificada neste memorial,

prevalecerá a dimensão constante deste item.

4- REVESTIMENTOS

Toda a superfície a ser revestida será chapiscada com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Recomenda-

se a utilização de aderente Chapix ou similar.

O emboço deverá ser iniciado após a completa pega do chapisco, depois de embutidas todas as tubulações.

Deverá o emboço ser fortemente comprimido, regularizado a régua, sendo que a superfície a revestir

deverá ser áspera para facilitar a aderência do reboco. A espessura máxima do emboço deverá ser de 1,5cm.
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Para o emboço interno ou externo, usar-se-á argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:4:12 + 50 kg de

cimento por m 3

O reboco (cal fino) somente será iniciado após a completa pega do emboço, cuja superfície deverá ser limpa

e molhada suficientemente. O reboco será regularizado a desempenadeira. Deverá apresentar aspecto

uniforme com paramento perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de

alinhamento de superfície. O reboco das paredes e tetos será de argamassa de cal e areia fina, traço 1:1:5,

ou aplicação de cal fino e o acabamento alisado a feltro.

As paredes dos banheiros, DMLs e cozinha deverão ser azulejados até o teto.

As peças serão assentadas com argamassa colante, observando-se o alinhamento das fiadas. O rejunte será

a prumo, conforme indicação do fabricante, cor branco e aplicação depois de decorridos no mínimo 5 (cinco)

dias da colocação. Quando houver necessidade de furar alguma cerâmica para passagem de tubulações, ou

junto às caixas de interruptores ou tomadas, não serão admitidas peças quebradas ou 15 trincadas. Os furos

de tubulações ou caixas de eletricidade devem ser justos, inteiramente recobertos pelo acabamento de

canoplas ou placas.

Todos os serviços de revestimentos cerâmicos deverão ser executados com argamassa pré-fabricada do

tipo usinada, emboço e massa única. Deverão ser apresentadas amostras de cada material de acabamento a

ser utilizado na obra para aprovação final da fiscalização. Estes deverão estar de acordo com a descrição

estabelecida no projeto. No final da obra, deverão permanecer 5% de cada material empregado na obra

para futuros reparos.

5- COBERTURA

O engradamento deverá ser feito em madeira parajú bem seca, devidamente aparelhada e contraventada,

conforme especificado em projeto e o estipulado pelas normas da ABNT.

Toda a madeira do telhado que ficar aparente no beiral deverá receber duas mãos de verniz acetinado.

As telhas serão de barro colonial tipo plan, 28 telhas m² e as primeiras fiadas assentada com argamassa de

cal e areia 1:3 em telhado de duas águas.

As calhas serão do tipo coxo em chapas galvanizadas nº 22, rufos em chapa galvanizada nº 24 e condutores

verticais em PVC de 100 mm. Deverão ser colocados rufos e calhas em todos os encontros de paredes com o

telhado. Nas paredes expostas deverão ser colocados pingadeiras. Deverá ser utilizado silicone para uma

perfeita vedação entre paredes e rufos.
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6- PISOS

Desníveis e Caimentos de Piso:

Deverá ser previsto um desnível entre as áreas interna e externa de no mínimo 3 cm. Em todos os locais

onde tem porta externa, deverá ser prevista uma rampa suave de acesso na largura da porta. O piso de

todos os ambientes deverá ter caimento adequado de forma a permitir escoamento das águas de limpeza.

Deverão ser observados e executados desníveis de piso na área interna, conforme indicado no Projeto de

Arquitetura.

Compactação do solo

O solo deverá ser apiloado fortemente com o uso de compactador mecânico e nos pontos em que se

apresentar muito mole, a terra deve ser removida e substituída por material mais resistente. Após isso

deverá ser aplicada uma camada de 5 cm de brita granulada.

Contrapiso

Deverá ser executado contrapiso com espessura de 8 cm, traço 1:4:8, cimento, areia e pedra, com adição de

3% de impermeabilizante sobre o peso do cimento e com as seguintes características:

 Cimento de fabricação recente;

 Areia isenta de argila, gravetos, impurezas orgânicas, etc.

O concreto deverá ser lançado e espalhado sobre o solo anteriormente nivelado e apiloado, depois de

concluídas as canalizações que devam ficar embutidas no solo.

A superfície do lastro deverá ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive, conforme indicação em

projeto para os pisos.

Não poderá ser iniciada a regularização sem aceitação expressa da fiscalização.

Regularização de base para revestimento de piso de cerâmico e piso vinílico em placas.

A regularização de base para revestimento de piso será executada em todos os ambientes internos, com

emprego de argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3.

Considerar a camada de regularização com espessura de 3 cm. Obter uma superfície desempenada e bem

nivelada. Considerar declividade mínima de 0,5% em direção aos ralos. Não poderá ser iniciado o

revestimento sem aceitação expressa da fiscalização.

Piso em Granito

Todo o ambiente interno deverá ser executado em granito Cinza Andorinha, de 1ª qualidade, o mesmo

deverá conter as seguintes características: espessura mínima de 2 cm, tamanho de 50x50cm (16´x16´),

variação de tonalidade deverá ser uniforme, onde a diferença entre as peças de uma mesma produção são

mínimas.
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A junta de assentamento recomendada será de 3 mm e o rejunte deverá ser EPOXI, conforme

recomendação pela ANVISA.

7- RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

Os rodapés e soleiras deverão ser de granito Cinza Andorinha assentados com argamassa mista de cal

hidratada e areia grossa sem peneirar no traço 1:3, com adição de 100 kg de cimento, e rejuntados com

rejunte a base de epóxi seguido de limpeza adequada. O acabamento superior do rodapé de granito deverá

ter polimento adequado.

Em todas as janelas deverão ser instalados peitoris em granito Cinza Andorinha. Os peitoris deverão ter

pingadeira de 1 cm no dois lados da parede.

8- BANCADAS EM GRANITO

Todas as bancadas deverão ser em granito Cinza Andorinha, polido, com testeiras e rodabanca conforme

projeto.

9- ESQUADRIAS DE MADEIRAS

Todas as portas de uma única folha serão tipo prancheta de madeira de 35 mm de espessura, de 1ª

qualidade, revestidas em ambas as faces com folhas de compensado, com requadro em todo o perímetro,

miolo de material aglomerado, fixadas com baguetes de madeira, conforme as dimensões do projeto básico

de arquitetura.

Serão fixadas aos batentes por meio de três dobradiças de ferro polido de 3 ½ x 3” seguindo as dimensões

do quadro de esquadrias.

Os batentes das portas de madeira serão de jatobá ou similar, de 4,5cm x 15,0cm de espessura, aparelhados,

fixados na alvenaria por meio de tacos e parafusos, colocados perfeitamente nivelados e protegidos durante

a execução da obra. Os batentes deverão ser tratados na parte inferior contra a umidade.

Guarnições: todos os batentes terão guarnições de madeira de primeira qualidade, aparelhadas, com

largura mínima de 3 cm, lisa, e com acabamento boleado. As guarnições serão colocadas em todos os lados

dos batentes.

Todas as portas em madeira e portas metálicas a serem instaladas receberão fechaduras, conforme modelo

ao lado, externa com cilindro normal com chaves, de 1ª qualidade, o espelho com acabamento cromo fosco

e maçaneta tipo alavanca maciça cromo fosco e deverão ser constituídas dos seguintes materiais: aço, aço

inox e/ou ZAMAC. Não serão aceitas peças com latão na composição da maçaneta ou do espelho.
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A alavanca deverá ter no mínimo 116 mm, conforme desenho ao lado. O espelho deverá atender as

dimensões, conforme modelo ao lado 180x36mm. Caso a contratada faça opção pela instalação de roseta,

no lugar dos espelhos, estes deverão contemplar as dimensões do modelo ao lado

A máquina e a fechadura deverão ser da mesma marca e de modelos compatíveis segundo o

fabricante, para garantir o perfeito funcionamento.

10- METAIS E FERRAGENS

O pé da mesa da cozinha será em aço 304, com diâmetro de 1 ½ “ e altura de 75 cm. As barras de apoio

serão também em aço inoxidável 304, com dimensões conforme Norma Técnica 9050.

11- FORRO DE GESSO

Toda a área deverá receber forro em placa acartonada fge para nivelamento e acerto do teto. A altura final

do pé direito será de 3,00 metros.

12- PINTURA

As paredes internas deverão ser lixadas, exceto os locais que receberão azulejos ou pastilhas cerâmicas,

com posterior aplicação de 01 demão de selador. Após a preparação, as paredes internas deverão receber

02 demãos de pintura acrílica acetinado.

As paredes externas deverão ser lixadas com posterior aplicação de 02 demãos de selador e pintadas com

03 demãos de látex acrílico. O material utilizado deverá ser de 1ª qualidade.

Após a preparação, o forro deverá receber 02 demãos de pintura em látex PVA.

Todas as esquadrias em madeira (portas, batentes e guarnições) deverão ter suas superfícies lixadas e

deverá receber aplicação de selador acrílico e regularizadas com massa a óleo específica para madeira, com

posterior aplicação de 02 demãos de tinta esmalte acetinado. O material utilizado deverá ser de 1ª

qualidade.

13- PAISAGISMO

Serão plantadas árvores Ipê Rosa, arbusto Resedá Rosa e grama esmeralda de acordo com o projeto. A terra

deverá ser devidamente adubada e conservada por 30 dias. As mudas, caso pereçam deverão ser

substituídas durante o prazo de 90 dias.

14- ESQUADRIAS DE ALÚMINIO E VIDRO



11

As esquadrias serão executadas conforme o detalhamento de projeto. Deverão ser executadas por empresa

especializada, que ficarão responsáveis por todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento

das esquadrias, como dobradiças, trincos, fechaduras, contra marcos, etc. As esquadrias deverão ser

entregues devidamente vedadas.

15- INTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

O projeto executivo das instalações hidro sanitárias será fornecido pela contratada conforme especificações

da ABNT e em conformidade com o projeto arquitetônicos e quantitativos previstos na planilha de custos da

obra. O projeto deverá ser aprovado pela fiscalização.

Todo o serviço referente a qualquer das instalações hidráulico-sanitárias deverá ser executado por

profissional habilitado e as ferramentas deverão ser apropriadas a cada serviço e material utilizado.

As tubulações passarão a distâncias convenientes de qualquer baldrame ou fundação, a fim de prevenir a

ocorrência de eventuais recalques.

As tubulações de água fria deverão ser assentadas acima de outras redes, nos casos de sobreposição e

quando enterradas deverão ser envelopadas com concreto magro. Todas as extremidades deverão ser

protegidas e vedadas durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos.

O sanitário para deficiente físico deverá seguir as especificações da ABNT .

As louças para as bacias sanitárias serão na cor branca e compatível com as válvulas de ciclo fixo,

acompanhada de dispositivos de fixação adequados, tudo de 1ª qualidade. Todas as bacias sanitárias

receberão assento de acordo com o modelo instalado. Todos os metais serão metais cromados, no mínimo

C40.

Os lavatórios para os consultórios com colunas, tamanho médio, na cor branca, linha de 1ª qualidade e

assentados sobre painel de azulejos.

Todos os lavatórios serão instalados completos, com válvulas e sifões. As torneiras para os lavatórios serão

do tipo de fluxo de água reduzido.

Para as áreas novas será executada instalação primária de esgoto (conjunto de tubulações e dispositivos

que contém gases provenientes do coletor público) e instalação secundária de esgoto (conjunto de

tubulações e dispositivos que não tem acesso aos gases provenientes do coletor público), inclusive ramal de

descarga, ramal de esgoto e ramal de ventilação, em tubos e conexões de PVC rígido, de 1ª qualidade, de

acordo com recomendações das normas técnicas vigentes e projeto específico de Hidráulica.

As emendas deverão ser executadas com anéis de borracha e a tubulação será assentada sobre lastro de

concreto magro. Deverão ser previstas caixas de inspeção a cada mudança de direção da tubulação.
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A água de lavagem de piso deverá ser recolhida através de ralo sifonado cilíndrico com grelhas na parte

superior em inox tipo “abre e fecha” ou sifões sanitários que possam simultaneamente receber efluentes de

aparelhos sanitários.

Deverão ser previsto sifões nas pias, bancadas, lavatórios e tanque do tipo ajustáveis em metal cromado.

Instalar caixa de gordura para a pia da cozinha. A rede deverá ser dotada de inspeções para manutenção.

Todo esgoto sanitário deverá ser captado e destinado à rede pública, com pontos de inspeção na rede

coletora.

Prever a instalação de ramal de ventilação para o escoamento de ar da atmosfera para o interior da rede.

Deverão ser previstos ralos de captação de água de limpeza, com diâmetro de e local indicados no projeto

de hidráulico..

Deverá ser prevista, em todo entorno do prédio unidade, rede de captação de águas pluviais e não será

permitida a ligação à rede coletora de esgoto.

O afastamento das águas pluviais superficiais será definido em projeto específico, tendo-se como diretriz a

segurança dos usuários.

Para captação das águas pluviais, deverão ser executadas canaletas /ou tubulações, conforme projeto de

instalações sanitárias.

Onde houver descida de águas pluviais dos telhados, deverão ser previstos caixas, os quais desembocarão

em rede de águas pluviais específicas.

16- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O projeto executivo das instalações elétricas e de rede lógica será fornecido pela contratada conforme

especificações da ABNT, em conformidade com o projeto arquitetônicos, quantitativos previstos na planilha

de custos da obra e croquis de distribuição dos pontos elétricos, a seguir. O projeto deverá ser aprovado

pela fiscalização.
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Deverão ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construção vigente da ABNT NBR

5410 Tensão – Instalações Elétricas de Baixa e em conformidade com o Projeto Executivo. Questões e

problemas imprevistos deverão ser discutidos previamente com a fiscalização.
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Todos os materiais elétricos deverão ser de 1ª qualidade, linha atual de mercado. A nota fiscal dos materiais

elétricos assim como os respectivos Termos de Garantia deverá ser entregue à Fiscalização, por ocasião do

Recebimento Provisório.

Todos os cabos alimentadores dos quadros deverão ser fornecidos e instalados de acordo com indicações e

especificações indicadas em projeto.

No projeto estão indicadas as cargas por circuito e o total dos quadros, considerados nos

dimensionamentos dos alimentadores e sua proteção.

Os cabos a serem instalados deverão vir no mínimo com identificação do fabricante, bitola e tensão de

isolação.

O material isolante deverá ser antichama para evitar a propagação da mesma.

Deverá ser executado um quadro de distribuição de energia para força e iluminação, com proteção dos

circuitos por disjuntores e fio terra. O quadro existente deverá ser substituído pelo dimensionado em

projeto.

Serão compostos de barramentos de cobre, disjuntores gerais termomagnéticos e de disjuntores parciais

termomagnéticos em numero igual ao dos circuitos de saída, bem como dispositivo de proteção contra

surto - DPS. Os detalhes e equipamentos dos quadros estão indicados nos diagramas.

Todos os condutores deverão ser devidamente acondicionados no interior dos quadros por meio de

abraçadeiras fixadas à estrutura dos quadros e identificados por meio de marcadores de PVC (anilhas) e

fitas isolantes plásticas coloridas, obedecendo-se às cores das fases dos barramentos dos quadros, cuja

instalação deverá prever uma superposição da fita sobre a capa dos condutores entre 3 a 5cm, aplicando-se

no mínimo 10 (dez) voltas com a fita isolante

Os quadros a serem instalados serão de sobrepor ou embutir, em chapa de aço resistente a corrosão e ao

impacto, dotados de chassi interno com contra espelho e porta, pintado na cor cinza claro, com tinta a base

de epóxi, por processo eletrostático, com placa de montagem em aço pintada na cor laranja. Deverá

dispor de placas de identificação com o nome do quadro na porta e todos os circuitos deverão estar

identificados, quanto a sua destinação.

Nas conexões dos condutores aos respectivos disjuntores dos quadros, a Contratada deverá executar as

ligações com esmero e qualidade, utilizando-se de terminais de compressão para os alimentadores e do tipo

pré-isolados para os circuitos de saída, manuseados por meio de ferramentas adequadas.

Todos os quadros e equipamentos deverão ser devidamente interligados aos condutores de proteção (PE),

conforme definido pela NBR-5410.
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Antes da efetiva fabricação dos Quadros, a Contratada deverá apresentar os desenhos executivos, de forma

detalhada, em papel sulfite, contendo características construtivas e de montagem dos quadros,

especificações dos componentes e equipamentos eletromecânicos a serem utilizados, bem como, o

tratamento anti-corrosivo a ser aplicado, para análise e aprovação da Fiscalização do HMMG.

Nos quadros de distribuição devem ser previsto espaços de reserva para ampliações futuras, com base no

número de circuitos com que o condutor for efetivamente.

Os quadros de distribuição devem ser entregues com a advertência, orientação da NBR 5410. A advertência

pode vir de fábrica ou ser provida no local, antes de a instalação ser

Nos quadros de distribuição devem ser previsto espaços de reserva para ampliações futuras, com base no

número de circuitos com que o condutor for efetivamente.

O quadro de distribuição deve ser instalado e ser provido de identificação do lado externo, legível e não

facilmente removível.

Os quadros de distribuição devem ser entregues com a advertência, orientação da NBR 5410. A advertência

pode vir de fábrica ou ser provida no local, antes de a instalação ser entregue aos usuários, e não deve ser

facilmente removível.

17- LIMPEZA GERAL DA OBRA

A contratada deverá executar, após o encerramento dos serviços de construção do prédio, a tarefa de

desmontagem de todas as instalações provisórias e a limpeza geral dos pisos, esquadrias e revestimentos.

Após o encerramento de todos os serviços da obra, deverá ser feita a inspeção final com a participação

conjunta da Contratada e da Fiscalização, produzindo-se o Relatório de Inspeção Final, no qual serão

apontados todos os eventuais acertos ou complementos de serviços constantes no contrato.

Itabira, 7 de junho de 2.019.

Stael Pinto Coelho Lott

Engenheira civil – CREA 59.654/D


	ANEXO V -  MEMORIAL DESCRITIVO
	DESCRIÇÃO GERAL 
	DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES
	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO
	A fiscalização da obra ficará a cargo da AMEPI -  
	O andamento da obra e todas as ocorrências deverão
	Toda mão de obra empregada deverá ser especializad
	A obra será executada de acordo com os Projetos Ex
	A contratada deverá a juízo da Fiscalização, demol
	Antes de iniciar a obra, deverá ser realizada uma 
	Todas as etapas da obra deverão ocorrer normalment
	A proponente vencedora deverá incluir em seu orçam
	PROJETOS
	Os Projetos Executivos para o total desenvolviment
	2- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
	4- REVESTIMENTOS


