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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
Obra:      REFORMA UNIDADE DE SAÚDE  
Local:  Av. Gal. Lopes de Oliveira, 812 – Município de Almirante 

Tamandaré do Sul- RS 
 
INTRODUÇÃO: 
 O presente memorial tem por objetivo discriminar os serviços necessários ao 
desenvolvimento da obra acima citada. As normas e especificações técnicas deverão ser 
observadas rigorosamente pela empreiteira na execução da obra. 
 
QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa técnica e por 
profissionais especificados. 

Os materiais de construção a serem empregados deverão satisfazer as condições de 1ª 
qualidade e de 1° uso, não sendo admissível materiais de qualidade inferior, ou que apresentarem 
defeitos de qualquer natureza, (na vitrificação, medidas, empenamentos, etc.) 

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, desde que 
julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização. 
  
EXECUÇÃO DA OBRA 

A empresa executora deverá fazer anotação de responsabilidade técnica ART/RRT-RS, 
referente à execução da obra. Todos os trabalhos deverão ser executados de acordo com a boa 
técnica, posturas das Leis Municipais, Estaduais e Federais, e as normas da ABNT. 

Se em qualquer fase da obra, a fiscalização tomar conhecimento de serviços mal 
executados nos tocante a níveis, prumos, esquadros, etc. Ou materiais inadequados, ela se reserva 
o direito de determinar sua demolição e tudo o que estiver incorreto, cabendo a empreiteira o 
ônus do prejuízo. 

 
PROJETO 

A obra deverá ser executada em obediência aos projetos apresentados que definirão nos 
seus aspectos de arquitetura e instalações. Modificações que possa haver no decorrer da 
construção, deverão ser acertadas e discutidas previamente entre as partes interessadas. 

A locação da obra, dimensões e afastamentos, detalhes construtivos e arquitetônicos 
deverão estar de acordo com o projeto. 
SERVIÇOS GERAIS 

Serão de responsabilidade da empreiteira e correrão por sua conta todos os serviços gerais, 
tais como, despesas com pessoal de administração da obra, transportes diversos, consumo de 
água, luz e força provisória, e outros que se façam necessários ao bom andamento da obra. 
 

1.0 INSTALAÇÃO DA OBRA 
1.1 Marcação da Obra: a locação deverá ser feita com aparelhos adequados de modo a 
corresponder rigorosamente às formas e dimensões registradas no projeto, com uso de guias.  

2.0 MOVIMENTOS DE TERRA 
2.1 Regularização de Superfície: As escavações serão manuais, e terá a finalidade de adaptar as 
cotas constantes no projeto, com profundidade até encontrar terreno firme.  

O terreno após o processo de escavações e terrapleno deverá ficar regularizado, de forma 
tal que permita o perfeito escoamento das águas superficiais. 

3.0 PISOS E CONTRAPISOS 
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Os pisos só poderão ser colocados após a escolha do departamento de engenharia da 
Prefeitura Municipal. 
3.1 Contrapiso: Executar em todo o perímetro do passeio público, uma lastro de brita n°1 com 
espessura de 5cm, após um contrapiso de concreto magro, no traço 1:4:5 (cimento:areia 
grossa:brita nº1,0) com 5cm de espessura. Cerâmica: após o contrapiso deverá ser assentado 
cerâmicas do tipo PI5, com argamassa colante, na dimensão 20x30 ou 30x30cm, de cor a ser 
definida, e de 1ª qualidade. Também deverá ser colocado piso cerâmico seguindo o mesmo 
padrão em toda a área de acesso, que deverá ser coberto com policarbonato. 
3.2 Abertura e fechamento de vão: Será executado no acesso ao prédio, a abertura de um vão com 
dimensões de 90x2.10m, bem como o fechamento de outro vão com a mesma dimensão em parede 
de alvenaria com revestimento em três massas, e pintura conforme parede existente. 
3.3 Caixas de Inspeção: Deverão ser executadas duas caixas de inspeção em alvenaria de 6 furos 
com revestimento de três massas, nas dimensões e localização do projeto, bem como colocação de 
um tubo de escoamento pluvial, conforme projeto.  
  

5.0 COBERTURA 
5.1 Cobertura em Policarbonato: No acesso a Unidade de Saúde deverá ser colocado uma 
cobertura com policarbonato 6mm transparente com largura de 4.5m e comprimento de 11.30m. 
Altura conforme projeto. A cobertura deverá ser estruturada em tubos metálicos redondos de 
2,5”, engastados na paredes de alvenaria existente. Toda a estrutura deverá ter fundo anti-
corrosivo e pintura com tinta esmalte na cor branca. A inclinação da cobertura deverá seguir o 
projeto arquitetônico em anexo. 
 

6.0 CERCAMENTO 
6.1 Grades com Cantoneiras Metálicas: No alinhamento lateral e do passeio público, deverá ser 
executado um cercamento com grades metálicas de cantoneiras ¾ com estrutura de tubos 
metálicos de 70x70mm, paredes de 120mm e altura conforme projeto, chumbados em base de 
concreto espaçados conforme projeto. O cercamento deverá ter fundo anti-corrosivo e pintura com 
tinta esmalte na cor branca. Deverá ainda ser instalado um portão de acesso no mesmo material 
descrito acima, com movimentador eletrônico, incluindo instalação elétrica, nas dimensões 
apresentados no projeto. 

 
14.0 RECEBIMENTO DA OBRA: 
 Por ocasião da entrega da obra, a mesma deverá apresentar as seguintes condições: 

                   a) Ligações e testes definitivos e seu perfeito funcionamento, com as devidas liberações 
pelo órgão competente, apresentando os comprovantes de liberação. 
                   b) Pinturas definitivas. 
                   c) Perfeito funcionamento do portão. 
                   d) Limpeza geral dos pisos. 
                   e) Pátio livre e desobstruído de quaisquer entulhos, ou restos de material utilizados na 
obra. 

LIBERAÇÃO FINAL:  
Deverá ser solicitada junto à Prefeitura Municipal ao final da obra. 

 
Almirante Tamandaré do Sul, 12 de março de 2012. 

 
 
          CLACI WANDSCHEER                                    DILSE KLEIN BICIGO 
           Arquiteta – CREA 124705       Prefeita Municipal  


