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ANEXO IV – MEMORIAL DESCRITIVO 

Na página 9 do memorial descritivo especificações técnicas da construção do espaço 
saúde tem-se: 

“1.Serviços Preliminares 

2.Estruturas e Fundações” 

O item 1, passa a ter a seguinte redação: 

1. Serviços Preliminares 

1.1. Terraplanagem 

Conforme observado em relatório de terraplenagem, há necessidade de execução de 
serviços dessa natureza para instalação do Centro de Espaço Saúde, tendo assim 
volume a serem cortados e aterrados.  Assim, item contempla a remuneração de 
escavação de corte necessário, com este material sendo aproveitado para aterro. E 
para a área aterrada contempla a compactação de solo aterrado em camadas de 30 
centímetros com máquina com este solo sendo transportado pela prefeitura. 
Contempla-se também neste item a execução de sondagens no local para empresa 
prestadora de serviços, para elaboração de parecer de fundação dos mesmos. 
Adiciona-se também a altura de estaca a ser acrescida em função do aterro, visto que 
conforme parecer inicial emitido, a profundidade de 13 metros determinada para 
estaca, não contabilizava a parte a ser aterrada. 
Por se tratar de item inicial, remunera-se também neste tópico a placa de identificação 
de obra. 
 
1.2. Construções Provisórias 

As construções provisórias da obra serão compostas por tapume fixo com portão no 
perímetro frontal da obra, contendo um portão social e outro de veículos. Com 
mourões sendo instalados no perímetro lateral e dos fundos. E locação de containers 
para canteiro de obras. 
 
1.3. Interligações Sanitárias 

É de responsabilidade da Construtora, as interligações de água e esgoto do 
empreendimento.  
Sendo para a rede de água incluso o serviço com materiais para: 
- Execução de cavalete de água 
- Abastecimento do cavalete com rede interligada em rede pública 
- Teste de Estanqueidade deste trecho de rede 
- Elaboração de Cadastro da Rede Executada. 
- Recomposição Asfáltica, se necessário 
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Enquanto que para a rede de esgoto, tem-se os serviços 
- Instalação de tubulação em PV de esgoto de empreendimento 
- Execução de rede de esgoto, contemplando escavação em asfalto, se necessário. 
- Interligação em rede de esgoto existente 
- Elaboração de Cadastro da Rede Executada. 
- Recomposição Asfáltica, se necessário 
  

1.4. Padrão de Entrada de Rede de Energia e Telefonia 

Fica a cargo da construtora a instalação e fornecimento do Padrão de Entrada de 
Rede de Energia e Telefonia. Sendo incluso Poste, Eletrodutos, Disjuntores, 
Dispositivos de Protetores de Surto, Caixa de Medição Tipo II, Cabos de Cobre e 
Aterramento para tal. 
 
1.5. Passeio e Paisagismo 

Os passeios dos empreendimentos serão executados sendo a superfície regularizada 
mecanicamente, com aplicação de fundo de lastro de brita, sendo executada com sete 
centímetros de espessura em concreto requadrado com inserção de armadura de 
fissuração em tela de aço. 
 
2. Estruturas e Fundações 
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