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MEMORIAL DESCRITIVO 

UNIDADE : LABORATÓRIO LAPA 

LOCALIZAÇÃO : Rua Jaraguá, 858, Bom Retiro 

SUBPREFEITURA : LAPA 

OBJETO : Adequação de laboratório com serviços relacionados à Covid-

19 conforme legislação vigente. 

 

CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

Serviços gerais de manutenção, conservação e adequação, conforme as necessidades 

apontadas no Termo de Vistoria em conjunto com a direção da unidade. 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. SERVIÇOS 

•  Remoção e instalação de divisória. 

• Revisão elétrica incluindo instalação de pontos de tomadas e substituição de 

luminárias. 

• Revisão hidráulica incluindo instalação de pias. 

•  Fornecimento e instalação de porta balcão e porta de correr.  

•  Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado. 

• Fornecimento e instalação de dutos para cabine de segurança 

• Pintura das áreas afetadas 

• Bancada com armário. 

 

2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

• Deverá ser removido pela empreiteira, todo o entulho proveniente das demolições e 

restos da limpeza final da obra; 
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• Deverão ser executados os retoques onde se fizer necessário, sendo a obra considerada 

terminada, somente após a verificação dos serviços executados. 

 

3. CONSIDERAÇÕES 

• Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste Memorial a serem aprovados 

na Planilha do Orçamento proposto, considerando-se os elementos da composição de 

preços unitários de EDIF–2, do CADERNO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS, assim como as 

determinações estabelecidas no Caderno de Encargos de EDIF., das normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, onde pertinentes e principalmente 

das determinações da fiscalização. 

• Em havendo alguma divergência entre o memorial descritivo e o orçamento 
prevalecerá o orçamento proposto. 

• Eventuais casos de dúvida quanto à interpretação deste memorial descritivo, 
consultar o Núcleo de Manutenção de SIURB/EDIF. 

 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO 

• O prazo de execução desses serviços será de até 180(cento e oitenta) dias corridos, 

contados a partir da emissão da Ordem de Serviço (O.S.). 

 

 

    

 

 

______________________________                

Engº José Henrique Loyola Chardulo 

Div Manutneção 

Edif – Siurb 
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