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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA 

 

OBRA: REFORMA DA NOVA SEDE DA CREFITO 10ª REGIÃO 

 

LOCAL: Rua Monsenhor Topp, nº 202, Centro, Florianópolis, Santa Catarina 

PROPRIETÁRIO: CREFITO – Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

da 10ª Região 

ÁREA DA REFORMA: 262,20 m²  

 

1. OBJETIVO - O presente memorial tem como finalidade apresentar as instruções 

técnicas e de materiais que deverão ser aplicados na execução da Reforma e 

readequações. 

 

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

2.1 Fiscalização da obra 

Ficará a cargo da CREFITO a indicação do técnico responsável pelo 

acompanhamento da obra.  

O andamento da obra e de todas as ocorrências deverá ser registrado no Diário 

de Obra, sendo elaborado e atualizado sob a responsabilidade da contratada. Neste diário 

o engenheiro e/ou arquiteto responsável pela obra, deverá anotar diariamente as 

informações sobre o andamento da execução da obra além do número de funcionários, 

equipamentos, condições de trabalho no canteiro de obra, condições meteorológicas, 

serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados à execução, bem 

como, comunicados a Fiscalização sobre a situação da obra em relação ao cronograma 

proposto.  

Ficará sob a responsabilidade da fiscalização, verificar em todas as visitas as 

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

necessidade. Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou seja, os 
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funcionários deverão receber treinamento adequado de forma a obter resultados de 

acabamento satisfatório em todas as etapas da obra.  

Todo o material empregado na obra deverá ser submetido à aprovação da 

CREFITO antes de ser utilizado, devendo estes possuir certificado da qualidade do 

INMETRO e órgão competentes.  

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

fiscalização para esclarecimentos que se fazem necessários sobre aspectos de execução 

de obra.  

 

2.2 Generalidades 

Na obra os materiais empregados deverão ser de ótima qualidade e, quando 

citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, 

entendendo-se como material "equivalente" um mesmo material de outra marca comercial 

que apresente - a critério da Fiscalização - as mesmas características de forma, textura, 

cor, peso, etc.  

A mão de obra deverá ser competente e capaz de proporcionar serviços 

tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado. O número de operários deverão ser 

compatíveis com o ritmo de progresso da obra, expresso através de cronograma físico. 

A obra será executada de acordo com a boa técnica, as Normas Brasileiras da 

ABNT as posturas federais, estaduais, municipais e condições locais. 

 

3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA 

3.1. Tapume - Durante a execução desta reforma deverá ser erguido um tapume na parte 

frontal da obra garantindo total segurança no controle de acesso. 

3.2. Limpeza - A empresa construtora procederá periodicamente à limpeza da obra 

removendo entulhos resultantes da obra, tanto no interior da mesma, quanto no canteiro 

de serviço.  

   

4. REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO 

4.1 REMOÇÃO – Inicialmente será removido torneiras, lavatórios, vaso sanitários, 

chuveiros, portas de madeira (sem reaproveitamento). 
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4.2 DEMOLIÇÃO – Será demolida paredes de alvenaria de tijolos para readequação dos 

espaços internos conforme planta arquitetônica fornecida. 

 

5. VEDAÇÕES 

A alvenaria a ser executada será de bloco cerâmico de vedação e serão 

assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia. A espessura das juntas não 

deverá se superior a 1 cm  e as juntas verticais também deverão ser preenchidas. 

Os blocos cerâmicos serão de 1ª qualidade, fabricados de acordo com as normas 

técnicas vigentes com as faces em perfeito estado, isentos de umidade, arestas vivas e 

dimensões uniformes isentos de trincas e demais defeitos visíveis além de estarem com 

textura homogênea.  

Todas as paredes da construção deverão ser chapiscadas e após o chapisco 

haverá um emboço com argamassa mista e acabamento em reboco.  

 

6. ESQUADRIAS 

6.1. Janela - As janelas novas serão de alumínio.  

6.2. Portas - As portas serão executadas conforme especificações das planilhas de 

preços, ou seja: Portas de áreas restritas serão de madeira chapeadas e com acabamento 

em tinta acetinada sobre fundo acetinado para madeira.   

6.3. Fechaduras - As fechaduras e máquinas deverão ser da mesma marca e de modelos 

compatíveis segundo o fabricante, para garantir o perfeito funcionamento. Os conjuntos 

deverão ter acabamento cromado e equivalentes às marcas: Arouca, Papaiz, Haga ou La 

Fonte. 

6.4. Chaves - Deverão ser entregues 02 (dois) jogos completos das chaves de todas às 

portas instaladas durante a execução da obra e em caso de perda, a CONTRATADA 

deverá providenciar cópias das mesmas.  

 

7. PISO E SOLEIRA  

7.1. Piso - Áreas externas de circulação de pedestres o piso será Cimentado Rústico com 

um acabamento levemente vassourado. 
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8. PINTURA 

8.1. Paredes Internas - As paredes novas deverão ser lixadas com posterior aplicação de 

01 demão de selador. Após a preparação, as paredes internas deverão receber 02 

demãos de pintura acrílica acetinado branco. 

8.2 Paredes Externas 

As paredes com reboco novo deverão ser lixadas com posterior aplicação de 02 demãos 

de selador e deverão ser pintadas com 02 demãos de látex acrílico. 

 

9. COBERTURA – A cobertura será revisada para evitar infiltrações nas lajes incluindo as 

impermeabilizações se for necessário. 

 

10. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES 

Fazem parte ainda do escopo dessa contratação, o fornecimento e instalação dos 

seguintes equipamentos complementares: 

10.1. GÁS - O fogão na cozinha será abastecido com gás “GLP” canalizado. Este será 

armazenado em um recinto externo paralelo a parede da cozinha na face posterior da 

edificação e devidamente ventilado, para a instalação das duas unidades de P13. 

Não haverá pontos de gás em outros ambientes da edificação e o encanamento 

assim como suas bitolas obedecerá rigorosamente à especificação do equipamento a ser 

Instalações.  

 
10.2. Espelhos - Deverão ser instalados espelhos e todos os banheiros da edificação 

seguindo as dimensões de 70.00cm de base por 1,00m de altura e a 1.10m do piso. 

 
10.3 Toldos de lona com armação de ferro – Na parte lateral da edificação no local de 

acesso de cadeirantes será instalada toldo de lona com armação em Ferro Galvanizado. 

Também será instalado toldo na passagem entre a cozinha e a porta dos fundos de 

acesso a edificação. 

 
10.4 Acréscimo do Muro de alvenaria – Todos os muros laterais serão acréscimo em 

média de 1,50 metros. 
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11. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condições de uso, sem 

entulhos, detritos ou restos de materiais. Durante a execução do serviço, os materiais 

deverão estar devidamente armazenados e os entulhos acondicionados em caçamba 

própria, permitindo que a obra seja entregue em perfeito estado de limpeza. 

Deverão apresentar perfeito funcionamento de todas as instalações, 

equipamentos e aparelhos, com as instalações de água, esgoto, luz, telefone e outras, 

ligadas de modo definitivo. 

 

OBS.: Serão lavados ou limpos convenientemente os pisos de cerâmica, cimentado, e 

outros, bem como os azulejos, aparelhos sanitários, aço inoxidável, vidros, ferragens e 

metais, devendo ser removidos cuidadosamente os vestígios de manchas, tintas e 

argamassas. 

“É terminantemente proibido o uso de ácido muriático para lavagem de piso 

cerâmico, azulejos, calçadas em concreto e peças de ferro/metálicas.” 



OBRA: REFORMA DA SEDE DO CREFITO 10ª REGIÃO BDI=26,24%

LOCAL: RUA MONSENHOR TOPP, 202, CENTRO, FPOLIS,SC  

DATA: OUTUBRO DE 2016

  

ITEM DESCRIMINAÇÃO UN QUANTID. CUSTO UN PARCIAL 

A SERVIÇOS PRELIMINARES 1.802,19
01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE SERVIÇO 1.802,19

1.1 Fornecimento e execução de:

1.1.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado e lona vinil com estrutura em 

madeira m² 2,00             463,14 926,28

1.1.2 Tapume em chapa de madeira compensada e=6mm, com pintura a cal
m² 21,00           41,71 875,91

B REFORMA 171.600,91
02 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO 2.206,00

2.1 Remoção de torneira un 3,00             2,50 7,50

2.2 Remoção de lavatório de granito com cubas apoiado em alvenaria un 3,00             45,00 135,00

2.3 Remoção de vaso sanitário un 3,00             13,63 40,89

2.4 Remoção de chuveiro un 3,00             13,63 40,89

2.5 Remoção de porta de madeira completa un 18,00           44,61 802,98

2.6 Remoção de reboco (recuperação de paredes e muros) m² 20,00           9,02 180,40

2.7 Remoção de piso cerâmico m² 10,00           13,15 131,50

2.8 Remoção de cobertura com telha de barro incluindo madeiramento m² 19,29           9,44 182,10

2.9 Demolição de parede em alvenaria de tijolos m³ 10,90           62,82 684,74

03 ESTRUTURA 790,00

3.1 Fornecimento e execução de:

3.1.1
Correção de fissuras com material elastômero incluindo rasgo na alvenaria m 50,00           15,80 790,00

04 PAREDES 37.476,24

4.1 Fornecimento e execução de:

4.1.1 Alvenaria de tijolos 11,5x19x19 8F (cutelo 11,5) assentado com argamassa

pré-fabricada m² 53,46           44,00 2.352,24

05 ESQUADRIAS 25.252,56

5.1 Fornecimento e execução de:

5.1.1 Contra marco em alumínio m 23,20           10,21         236,87

5.1.2 Janela de aluminio 60x80, linha suprema, 1 fl., basculante, incluindo vidro

fantasia 4 mm m² 3,04             206,46 627,64

5.1.3 Janela de aluminio 200x120, linha suprema, 4 fls., correr, incluindo vidro

fantasia 4 mm un 1,00             1.152,00 1.152,00

5.1.4 Porta de madeira interna semioca 90x210 correr, incluindo forra, vistas e

dobradiça inox un 1,00             479,71 479,71

5.1.5 Porta de madeira interna semi-oca 80x210, incluindo forra, vistas e

dobradiça em inox un 6,00             463,92 2.783,52

5.1.6 Porta de madeira interna semi-oca 120x210, correr, incluindo forra, vistas e

dobradiça em inox un 2,00             835,05 1.670,10

5.1.7 Porta de madeira externa maciça 80x210 incluindo forra, vistas e dobradiça

em inox un 2,00             771,53 1.543,06

5.1.8 Porta de madeira interna semi-oca 70x210 incluindo forra, vistas e dobradiça

em inox un 3,00             463,92 1.391,76

5.1.9 Porta de madeira interna semi-oca 60x210 incluindo forra, vistas e dobradiça

em inox un 5,00             443,92 2.219,60

5.1.10 Porta de madeira interna semi-oca 100x180 incluindo forra, vistas e

dobradiça em inox un 1,00             479,71 479,71

5.1.11 Gradil de ferro zincado 3/8" , pintura com tinta esmalte e fundo alquídico

(janelas+portas) m² 38,32           330,60 12.668,59

06 REVESTIMENTO DE PISO, PAREDE E TETO 9.772,03

6.1 Revestimento de Piso:

6.1.1 Contra piso em argamassa 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm m² 45,90           45,37 2.082,48

6.1.2 Lastro de brita 5cm  (área externa) m³ 1,00             121,55 121,55

PREÇO BASE - SINAPI
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FFFF
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6.1.3 Piso cerâmico padrão médio PEI 5 assentado sobre argamassa colante e

rejunte pré-fabricado junta 5mm m² 24,00           47,55 1.141,20

6.2 Revestimento de Parede e teto:

6.2.1 Azulejo 20x20, 1ª qualidade, assentado com argamassa colante, incluindo

rejunte pré-fabricado 5mm (Banheiros) m² 112,00         40,12 4.493,44

6.2.2 Chapisco 1:3 (recuperação de paredes e muros) m² 49,50           5,63 278,69

6.2.3
Reboco com argamassa pré-misturada (recuperação de paredes e muros)

m² 49,50           22,46 1.111,77

6.2.4 Manta isolante termo-acústica aluminizada 5mm dupla face incluindo 

régua m² 10,00           54,29         542,90

07 COBERTURA E INSTALAÇÕES PLUVIAIS 669,65

7.1 Fornecimento e execução de:

7.1.1 Revisão da Cobertura com reposição de telhas, incluindo juntas de vedação

e acessórios de fixação m² 19,10           35,06 669,65

08 APARELHOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 9.627,10

8.1 Fornecimento e execução de:

8.1.1 Lavatório de louça branca sem coluna incluindo válvula e fixação un 1,00             124,50       124,50

8.1.2 Vaso sanitário adulto com caixa acoplada de louça e assento plástico em

polipropileno incluindo tubo de ligação e fixação un 6,00             368,51 2.211,06

8.1.3 Lavatório em tampo de granito 90x50 incluindo 1 cuba de louça embutir

redonda cor branca, apoiada em paredes de granito , bordas salientes, aba

frontal e laterais, rodapé 7cm un 2,00             1.075,00 2.150,00

8.1.4 Lavatório em tampo de granito 200x50 incluindo 3 cubas de louça embutir

redonda cor branca, apoiada em paredes de granito, bordas salientes, aba

frontal e laterais, rodapé 7cm un 1,00             1.950,00 1.950,00

8.1.5 Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha un 1,00             59,19 59,19

8.1.6 Box de acrílico com quadro em alumínio larg.1,50m, h=1,90m un 1,00             350,00 350,00

8.1.7 Barra de apoio reta em inox 700mm un 1,00             230,00 230,00

8.1.8 Registro de pressão canopla 3/4" un 1,00             77,62 77,62

8.1.9 Registro de gaveta canopla 3/4" un 4,00             79,04 316,16

8.1.10 Torneira metálica de mesa para lavatório un 4,00             72,36 289,44

8.1.11 Torneira metálica para pia de cozinha e tanque com alongador un 1,00             88,00 88,00

8.1.12 Porta sabonete em latão cromado un 5,00             43,75 218,75

8.1.13 Porta papel higiênico com tampa em latão cromado un 6,00             55,12 330,72

8.1.14 Toalheiro plástico super resistente cor branca com papel toalha de 3 dobras un 4,00             55,40 221,60

8.2 Fornecimento e instalação de ponto de esgoto incluindo tubos e conexões

em PVC, todos os materiais e acessórios necessários para finalização do

ponto, rasgo e enchimento na parede ou piso:
8.2.1 Ponto de esgoto para lavatório ou tanque pt 5,00             24,86 124,30

8.2.2 Ponto de esgoto para vaso sanitário pt 6,00             49,68 298,08

8.2.3 Ponto de esgoto para caixa sifonada 75 (incluindo caixa) pt 4,00             76,41 305,64

8.3 Fornecimento e instalação de ponto de água fria incluindo tubos e conexões

em PVC, todos os materiais e acessórios necessários para finalização do

ponto, rasgo e enchimento na parede ou piso:
8.3.1 Ponto de água para lavatório ou tanque pt 4,00             26,80 107,20

8.3.2 Ponto de água para vaso sanitário pt 6,00             29,14 174,84

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.633,39

9.1 Fornecimento e execução de:

9.1.1 Revisão nas instalações elétricas m² 262,20         3,50 917,70

9.1.2 Rasgo e enchimento em alvenaria para embutimento de tubulação elétrica un 16,00           4,38 70,08

9.1.3 Luminária fluorescente em alumínio 2x36W,  com aletas e refletor com RPR 

2x36W modelo brilhare un 2,00             130,50 261,00
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9.1.4 Luminária fluorescente em alumínio 2x18W,  com aletas e refletor com RPR 

2x18W modelo brilhare un 4,00             98,00 392,00

9.1.5 Ponto e luminária fluorescente em alumínio 2x36W,  com aletas e refletor 

com RPR 2x36W un 2,00             156,60 313,20

9.1.6 Tomada 2P+T 10A com parafuso embutido un 33,00           12,66 417,78

9.1.7 Tomada 2P+T 10A e interruptor simples com parafuso embutido un 7,00             23,01 161,07

9.1.8 Tomada 3 pino chato 20A com parafuso embutido un 14,00           22,50 315,00

9.1.9 Ponto completo interruptor simples pt 7,00             60,25 421,75

9.1.10 Ponto completo tomada 10A dupla 2P+T com parafuso embutido pt 33,00           59,65 1.968,45

9.1.11 Ponto completo tomada 2P+T 10A com parafuso embutido pt 2,00             68,90 137,80

9.1.12 Ponto completo tomada 20A  3 pino chato com parafuso embutido pt 1,00             87,63 87,63

9.1.13 Ponto completo tomada telefone 4P pt 15,00           80,15 1.202,25

9.1.14 Ponto completo tomada lógica RJ45 pt 32,00           123,99 3.967,68

10 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 4.494,64

10.1 Fornecimento e execução de:

10.1.1 Bloco autônomo indicativo de saída 1 face un 7,00             120,00 840,00

10.1.2 Luminária de emergência tipo bloco autônomo 9W/220V un 20,00           53,60 1.072,00

10.1.3 Extintor de incêndio PQS 4kg com proteção metálica un 6,00             372,44 2.234,64

10.1.4 Placa de sinalização em plástico na cor amarelo e letras em preto un 6,00             58,00 348,00

11 PINTURA 29.052,60

11.1 Fornecimento e execução de:

11.1.1 Fundo selador acrílico 1 demão m² 82,50           3,48 287,10

11.1.2 Remoção de pintura acrílica nas paredes internas e externas m² 388,46         6,03 2.342,41

11.1.3 Pintura com tinta acrílica fosca premium 3 demãos nas paredes internas e

externas m² 1.553,84      14,34 22.282,07

11.1.4 Pintura esmalte brilho, duas demãos sobre superfície metálica (grades

janelas e portas) m² 58,12           19,73 1.146,71

11.1.5 Pintura com tinta esmalte brilhante s/ madeira 2 demãos nas portas de

madeira m² 66,36           20,51 1.361,04

11.1.6 Pintura com fundo nivelador branco nas portas de madeira m² 66,36           10,35 686,83

11.1.7 Pintura com tinta acrílica fosca premium 3 demãos nos muros interno e

externo (junto as ruas frontal e lateral) m² 66,00           14,34 946,44

12 COMPLEMENTARES 17.018,20

12.1 Fornecimento e execução de:

12.1.1 Espelho cristal 4mm com moldura em alumínio e compensado 6mm m² 5,00             315,64 1.578,20

12.1.2 Fachada frontal em vidro temperado de 10 mm com estrutura de aluminio, 

conforme modelo anexo ao edital m² 72,00           205,00 14.760,00

12.1.3 Placa em aço inox,esp. 1mm, gravada em baixo e alto relevo, pintura 

automotiva, fixação com fita adesiva de alta resistência un 1,00             680,00 680,00

13 PÁTIO EXTERNO 24.608,50

13.1 Fornecimento e execução de:

13.1.1
Muro em alvenaria de tijolos h=150cm, chapiscado, rebocado e pintado

ambos lados com selador e tinta acrílica fosca, pilares de 12x20 a cada

2,50m, cinta de amarração superior 12x20 (executar sobre muro existente,

prever demolição de pilar para engastamento de ferragem) 
m² 24,75           160,00 3.960,00

13.1.2 Gradil de ferro zincado 3/8" , pintura com tinta esmalte e fundo alquídico

(sobre muro lateral-casas, 11,50x1,50) m² 24,75           330,60 8.182,35

13.1.3 Gradil de ferro zincado 3/8" , pintura com tinta esmalte e fundo alquídico (na

parte frontal incluindo portão de acesso, 12x1,80m) m² 21,60           330,60 7.140,96
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13.1.4

Toldo com lona sintética fixa na cor a ser definida com estrutura em tubo

galvanizado 2" e metalon 25x25, chapa 18 com pintura eletrostática m² 35,62           149,50 5.325,19

C LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.969,35

14 LIMPEZA GERAL 1.969,35

14.1 Remoção de material com papa-entulho m³ 20,00           32,00 640,00

14.2 Limpeza da obra m² 262,20         5,07 1.329,35

TOTAL GERAL 175.372,45
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OBRA: REFORMA DA SEDE DO CREFITO 10ª REGIÃO

LOCAL: RUA MONSENHOR TOPP, 202, CENTRO, FPOLIS,SC

DATA: OUTUBRO DE 2014

Item Discriminação Total

ou dos Peso dos

Fase Serviços % Serviços VALOR Peso VALOR Peso

R$ % R$ %

A SERVIÇOS PRELIMINARES

01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO

DE SERVIÇO 1,03% 1.802,19      1.802,19    100%   

B REFORMA  

02 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO 1,26% 2.206,00      2.206,00    100%                 

03 ESTRUTURA 0,45% 790,00         790,00       100%                 

04 PAREDES 21,37% 37.476,24    37.476,24  100%                 

05 ESQUADRIAS 14,40% 25.252,56    2.525,26    10% 22.727,30    90%

06 REVESTIMENTO DE PISO, PAREDE E TETO 5,57% 9.772,03      5.863,22    60% 3.908,81      40%

07 COBERTURA E INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,38% 669,65         669,65       100%                 

08 APARELHOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5,49% 9.627,10      2.888,13    30% 6.738,97      70%

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,06% 10.633,39    3.190,02    30% 7.443,37      70%

10 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 2,56% 4.494,64                    4.494,64      100%

11 PINTURA 16,57% 29.052,60    11.621,04  40% 17.431,56    60%

12 COMPLEMENTARES 9,70% 17.018,20                  17.018,20    100%

13 PÁTIO EXTERNO 14,03% 24.608,50    2.460,85    10% 22.147,65    90%

C LIMPEZA FINAL DA OBRA  

14 LIMPEZA GERAL 1,12% 1.969,35                    1.969,35      100%

Simples 71.492,59 40,77 103.879,86 59,23
TOTAL 100% 175.372,45

Acumulado 71.492,59 40,77 175.372,45 100,00

MESES
30 DIAS 60 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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