
ESTADO DO RIO GRANDE DO SULESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

                       Departamento de obras 

                                PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Instalação de 
Piso Vinílico, com fornecimento de todos os materiais e insumos visando à execução de 
troca de piso e demais procedimentos complementares na instalação de piso vinílico do 
edifício do Hospital de Tramandaí.

1.1 Visita Técnica

             O agendamento para visita  técnica deverá ser  feito junto  ao Setor  de 
Engenharia com Eng. Flavio Mainieri  fone de contato 3684-9017.(terça-feira a quinta-
feira )das  e 13:30 as 18:00horas.

2. JUSTIFICATIVA:

 A presente prestação de serviço visa o atendimento de demanda no que se refere à 
devida  manutenção  do  acervo  patrimonial  do  edifício  do  Hospital  de  Tramandaí. 
Considerando que o piso atual é composto por placas de fórmica e se encontra totalmente 
em desacordo  com a  legislação  vigente,  e  que devido ao alto  trafego  de pessoas e  a 
incidência  de  umidade  na  base  do  piso,  estas  placas  estão  se  descolando  causando 
acidentes  de  tropeço,  há  a  necessidade  de  troca  imediata  do  piso  existente,  não  tão 
somente pelo aspecto estético mais também pela segurança e higiene das instalações no 
atendimento dos pacientes da nossa instituição. 

3. ÁREAS DAS SUPERFÍCIES A SEREM CONSIDERADAS:

 Piso de fórmica: 2.300,00 m2;
A metragem de instalação de piso vinílico refere-se à área efetivamente existente 

mais o rodapé. A Contratada deverá incluir em seu custo a perda por recorte.
Obs.: Os  quantitativos  acima  citados  são  estimativos  para  fins  de  orçamento, 

sendo de responsabilidade da contratada a verificação dos mesmos. A contratada deve 
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apresentar atestado de visitação ao local de obra para vistoria, anteriormente a execução 
do projeto. 

4. SITUAÇÃO ATUAL:

As placas que constituem o piso de fórmica estão atualmente desgastadas pelo alto 
trafego  de  pessoas  e  em muitos  locais  há  o  descolamento  total  ou  parcial  de  placas 
gerando superfícies desniveladas que podem causar acidentes.

5.  DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Materiais:

Deverão ser usados somente materiais novos, de primeira qualidade, sem defeitos 
ou deformações. O emprego de qualquer material fica condicionado à sua apresentação à 
Fiscalização e sua respectiva aprovação. 

A Contratada deverá providenciar, imediatamente após a assinatura do contrato, a 
aquisição dos materiais não disponíveis para pronta entrega, de modo a cumprir o prazo 
estipulado. A Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não 
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

A retirada  e  o transporte  do material  refugado proveniente  das substituições  e 
demolições serão de responsabilidade da Contratada.

Deverão  ser  seguidas  as  recomendações  dos  fabricantes  quanto  ao  uso  e  ao 
manuseio  dos  produtos,  cuidando  para  que  os  materiais  definidos  nas  especificações 
técnicas sejam da versão tecnológica mais recente e de primeira qualidade quanto aos 
componentes  de  acabamento  empregados,  observando-se  cuidadosamente  as 
características especificadas.

O depósito de materiais deverá ser feito em local  previamente aprovado e sob 
responsabilidade da Contratada. A Contratada cuidará para que todas as partes dos locais 
de  trabalho  permaneçam  sempre  limpas  e  arrumadas,  com  os  materiais  estocados  e 
empilhados em local apropriado e aprovado pela Fiscalização.

5.2. Embalagem e Transporte de Materiais e Remoção de Entulho
Os  materiais  serão  entregues  em  suas  embalagens  originais  de  fábrica,  com 

etiquetas com o nome do fabricante, o nome comercial dos produtos, o conteúdo em cada 
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embalagem  e  as  demais  informações  necessárias  à  sua  perfeita  identificação.  A 
conferência ficará a cargo da Fiscalização, que verificará as condições de manuseio e de 
armazenamento dos materiais. 

Serão utilizados apenas os locais indicados pela Fiscalização para transporte de 
carga  ou  descarga  de  materiais  e  de  equipamentos,  bem  como  para  colocação  de 
caçambas  de  coleta  de  entulho,  observando  os  horários,  normas  e  procedimentos 
determinados pelo Hospital de Tramandaí. 

5.3. Limpeza Permanente
Diariamente, ao fim de cada jornada de trabalho, todos os locais envolvidos na 

instalação ou em conexão com ela serão limpos e livres de materiais inservíveis (lixo, 
entulho e todos os materiais que a Fiscalização considerar não aproveitável). 

Antes  do  recebimento  final  do  material  instalado,  as  áreas  ocupadas  pela 
Contratada,  relacionadas  com  as  obras/serviços,  deverão  ser  limpas  de  todo  o  lixo, 
excesso  de  material,  estruturas  temporárias  e  equipamentos;  os  serviços  executados 
deverão permanecer regularizados, limpos e apresentáveis;

    
5.4. Isolamento de áreas e sinalização:

Caberá à Contratada providenciar o isolamento das áreas afetadas pelos serviços, 
bem como as sinalizações necessárias.

Durante  a  execução  dos  serviços  a  contratada  deverá  utilizar  os  recursos 
necessários para evitar a passagem de poeira para as áreas adjacentes, utilizando tapumes 
e plásticos para evitar a contaminação de outras áreas limpas do hospital.

5.5. Uniformes e EPI:
Os  funcionários  da  Contratada  deverão  trabalhar  sempre  uniformizados,  com 

todos os equipamentos de proteção individual recomendados para o tipo de serviço que 
forem executar fornecidos pela Contratada.

6. GARANTIA:
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O  fabricante  do  piso  vinílico  deverá  emitir  certificado(s)  de  garantia  de,  no 
mínimo  10  (dez)  anos  contados  após  o  recebimento  definitivo,  contra  defeitos  de 
fabricação,  problemas  de  estabilidade  dimensional,  descoloração,  levantamento  das 
bordas,  deterioração da base,  da má qualidade do material  utilizado e do processo de 
fabricação da manta.

Para os serviços de colocação,  a Contratada deverá oferecer atendimento,  para 
assistência da garantia de colocação (de 24 meses), no prazo não superior a 72 (setenta e 
duas) horas, contado do recebimento da solicitação que poderá ser formalizada por email, 
ou outro meio hábil de comunicação.

A Contratada deverá substituir ou reparar, às suas custas, durante o período de 24 
(vinte e quatro) meses o objeto avariado, quando o problema não decorrer de utilização 
inadequada  por parte do Contratante,  no prazo máximo de 30 (trinta) dias  corridos  a 
contar do recebimento da solicitação do Contratante. Trata-se da garantia de colocação. 

O descumprimento dos prazos estipulados neste Termo poderá ensejar a aplicação 
das penalidades previstas na legislação pertinente.

         INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS

6.1. Remoção de piso laminado (placas de fórmica)
A Contratada providenciará a retirada de todas as placas de revestimento de piso, 

laminado colado na base, em todo o Hospital conforme desenhos em anexo, incluindo seu 
adesivo  de  assentamento,  de  forma  a  possibilitar  a  preparação  do  contrapiso  para 
recebimento do novo revestimento. 

Na regularização do piso e preparo da nova base deverão ser utilizados apenas 
materiais não inflamáveis, indicados ou aprovados pelo fabricante do revestimento.

Todo o material e mão-de-obra necessários à retirada do revestimento existente, 
preparação do piso e instalação do novo revestimento, fazem parte do objeto da licitação 
sendo, portanto, de exclusiva responsabilidade da Contratada.

6.2. Mão de obra 
A Contratada deverá disponibilizar mão-de-obra especializada e de boa qualidade, 

não  se  admitindo,  portanto,  profissionais  de  nível  ou  habilitação  distintas  das 
necessidades dos trabalhos, devendo, antes do início dos trabalhos, designar pelo menos 
01(um)  profissional,  com  experiência  compatível  com  as  atividades  previstas  para  a 
execução do objeto. 
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Obs.: Ao referido profissional caberão às funções de controle, orientação e condução dos 
trabalhos, em todos os aspectos técnicos e funcionais necessários à correção de falhas 
eventualmente detectadas pela Fiscalização e, ainda, a função de preposto, respondendo 
em nome da empresa junto à Contratante. 

6.3. Plano de Trabalho
A Contratada deverá apresentar até 3 dias após a assinatura do contrato, Plano de 

Trabalho(ao departamento de engenharia da PMT) levando em consideração que a área 
de trabalho não poderá ser interditada totalmente.

O Plano de Trabalho deve prever as seguintes situações: 

 Previsão de entrega de material 

 Quantidade de mão de obra a ser empregada nos períodos noturnos e diurno. 

 Procedimentos técnicos para a instalação do material. 

 Procedimento para descarte do material existente. 

6.4. Recomposição:
Serão de inteira responsabilidade da contratada todo e qualquer dano causado às 

pessoas ou às instalações do edifício durante a entrega ou execução dos serviços.
Caberá  à  Contratada  a  recomposição  das  partes  do  edifício  eventualmente 

afetadas, tais como rodapés, paredes,  pintura, divisórias piso-teto, etc.,  nos padrões de 
qualidade e acabamento existentes no prédio, assim como o conserto e/ou substituição 
dos equipamentos eventualmente danificados.

6.5. Colocação do Revestimento Vinílico:
O revestimento será instalado em área previamente preparada;
A  colagem  do  revestimento  será  feita  com  todo  o  esmero  e  uso  de  técnica 

apropriada seguindo rigorosamente as orientações dos fabricantes. Não será admitida a 
formação de bolhas, ou desprendimento da manta.

A aplicação da manta no piso deverá ser feita com adesivo acrílico. Deverão ser 
observadas as prescrições do fabricante no tocante à sua instalação, inclusive aquelas que 
se referem à limpeza e preparação eventual da superfície  (regularização);  o adesivo a 
utilizar  deverá  ter  características  tais  que permitam, a  qualquer  tempo, a  retirada  e  a 
posterior instalação de da manta, sem prejuízo de sua(s) base(s);



ESTADO DO RIO GRANDE DO SULESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

                       Departamento de obras 

                                PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

O adesivo deverá ser aplicado conforme fabricante, formando uma fina camada 
sobre a superfície sem que haja acúmulo excessivo de adesivo (formação de poças). A 
cola deverá ser passada de forma a possibilitar o travamento da manta, impedindo a sua 
movimentação;

As juntas de emenda das mantas devem ser soldadas a quente sobre base firme, 
lisa, limpa e livre de irregularidades (Conforme especificações do Fabricante).

A Contratada deverá isolar as áreas que receberem a aplicação de adesivo, a fim 
de evitar que transeuntes circulem sobre o adesivo.

A manta deverá ser disposta de tal  forma que ao ser  retirado os armários,  ou 
divisórias piso-teto, haja continuidade de paginação.

A Contratada  deverá  executar  recortes  nas  mantas  que  serão  colocadas  sobre 
caixas de passagens e pontos de telefone, de energia elétrica e de cabo de sinal, conforme 
leiaute a ser fornecido pelo Contratante. Deverão ser tomados os cuidados necessários 
para que não haja risco de danos às capas plásticas dos fios e aos terminais de conexão 
dos cabos de sinal.

Os recortes deverão ser executados de forma a possibilitar perfeito acabamento 
junto às  tomadas,  aos  arremates  dos pontos de saída do cabeamento e às  tampas das 
caixas de passagem.

O rodapé deverá ser do próprio piso com no mínimo 10 cm na parede, permitindo 
um  ângulo  de  90  graus,  e  para  a  colocação  do  mesmo  deverá  ser  utilizada  a  cola 
apropriada pear este fim (Cola de duplo contato). 

A Contratada será responsável pela retirada e colocação das tampas das caixas de 
passagens,  também  será  sua  responsabilidade  a  substituição  dos  parafusos,  caso  o 
comprimento destes seja insuficiente, assim como a complementação caso a tampa esteja 
fixada com menos do que quatro parafusos. Os parafusos deverão ser de latão com cabeça 
chata, de fenda.

6.6. Especificação do Revestimento Vinílico:

Descrição manta vinílica: 
Piso  vinílico  em  manta  homogênea  flexível,  padrão  mesclado.  Composto  de 

resinas de PVC, pigmentos, cargas minerais, plastificantes isentos de ftalatos. Disponível 
em mantas  de  2,0m de  largura  por  mínimo  de  20,0m de  comprimento  e  2,0mm de 
espessura. Tratamento de superfície de Poliuretano Reforçado (PUR). Produto isento de 
Dióxido de Enxofre.
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Especificações mínimas:
Peso total do produto: 3kg/m².
Produto 100% reciclável com 25,5% de conteúdo reciclado
Teste de emissão de Compostos Voláteis Orgânicos (CVOs) no período de 28 dias 

em ambientes fechados com resultado <10µg/m³.
Livre de metais pesados.
Classificação de Uso (ISO 10874 e EN685): 34/43, uso muito pesado, áreas com 

tráfego muito intenso.
Resistente a fungos e bactérias: não propricia a proliferação
Absorção do som ao impacto (ISO 717-2): 4dB 
Resistência à abrasão (EN 660-2): Classe T: ≤ 4.00mm³ 
Estabilidade dimensional: (EN 434 e ISO 23999): ≤ 0,40% 
Resistência ao escorregamento - Atrito (DIN 51130): R9
Juntas soldadas a quente, resultado monolítico e impermeável. 
Reação ao fogo (ISO 13501-1): Bfl - s1 sobre suporte de concreto 
Fluxo crítico de energia radiante (NBR 8660): Classe IIA 
Ignitabilidade de materiais (ISO 11925-2): <150 mm em 15s 
Densidade Óptica de Fumaça (ASTM E662): (Dm) <450 
Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.
Sustentabilidade: Produto deve possuir o selo FloorScore.
Todo  o  material  necessário  para  a  realização  do  serviço  será  fornecido  pela 

Contratada.
 

7. ORIENTAÇÕES GERAIS:

O licitante deverá  informar  as marcas  do revestimento que serão empregados. 
Somente serão aceitos materiais produzidos por empresas estabelecidas no mercado, de 
nome conhecido e que inspirem confiança, e não possuam em sua composição elementos 
tóxicos, com fortes odores, que ofereçam riscos aos usuários do edifício e principalmente 
que não sejam agressivos ou que ofereçam algum impacto ao meio ambiente.

O licitante devera apresentar Art de execução da obra anteriormente a carta de 
inicio da mesma e o responsvel técnico poderá ser registrado no Crea  ou Cau´.

            Obs:  Não há necessidade de abertura de matricula junto a INSS.
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8   Documentação Ambiental

OBRAS MEDIANAS – 70 a 500m² ou 0,501 a 50m³

  A  empresa  contratada  deverá  seguir  as  diretrizes  da  lei  municipal  nº 

(3199/2011),que institui o Plano Integrado de Resíduos da Construção Civil (RSCC) do 

município de Tramandaí, em obras (novas construções ou reformas).

Esta estimada a demolição/remoção de aproximadamente 30 m³ de entulho no 

local,  por  esta  quantidade,  sendo  necessário  a  apresentação  de  plano  de 

gerenciamento  de  residuos  da  construção  civil  em  seu  formato  SIMPLIFICADO, 

conforme art. 21 da lei municipal n° 3199/2011.

A  retirada  de  entulhos  da  obra  deverá  ser  executada  pela  contratada,  por 

empresa registrada e com licença nos órgãos ambientais,  bem como o destino dos 

resíduos deverá ser para local licenciado pelos órgãos ambientais.

Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar a fiscalização da 
Prefeitura Municipal  a ART de execução, e declaração ambiental  referente ao plano 
SIMPLIFICADO de gerenciamento de PRSCC aprovado e o diário de obra.

9.      CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

As medições serão realizadas quinzenalmente,  a critério da Administração com 
base  no  cronograma  aprovado,  contados  a  partir  do  início  efetivo  dos  serviços, 
considerando  os  serviços  efetivamente  realizados  e  concluídos  satisfatoriamente  no 
período. Entendem-se como serviços concluídos satisfatoriamente aqueles formalmente 
aprovados pela Fiscalização, dentro do prazo estipulado.
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Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão de obra e outros, deverão 
ser  considerados  na composição de custos  unitários,  não sendo,  em hipótese  alguma, 
considerados na medição.

9 -      PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS  

   10- ATESTADO TÉCNICO /PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

        

Na  apresentação  dos  atestados  de  Capacidade  Técnica  e  Planilha 
orçamentária a ser fornecido pela empresa no processo licitatório a parcela de maior 
relevância a serem considerados na análise da Capacidade Técnica serão: 

      Valor significativo para parâmetro na análise Financeira: R$  50.000,00 referente 

a (material e Mão de Obra) para Execução de Piso Vinílico.

  Tramandaí , 28 de fevereiro de 2018.

                                                                  Flavio Mainieri

                           Eng. Civil crea 77112-D


