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MEMORIAL DESCRITIVO 

ANEXO I 

Obra Ampliação Unidade Básica de Saúde 

Área 22,76m² 

Local Rua Pinto Catão, 195 – Jd. Santa Mercedes. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente memorial e especificações têm por finalidade 

estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas 

na apresentação das propostas técnicas para a execução dos serviços. 

Os elementos básicos do desenho e especificações ora 

fornecidos são suficientes para o proponente elaborar um planejamento 

completo da obra com a adoção de processos usuais. 

Todos os serviços executados, bem como todos os equipamentos 

utilizados, deverão ser de responsabilidade do Contratante. 

NORMAS 

Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, 

devem obedecer no prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras específicas para cada caso. 

DÚVIDAS 

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os 

esclarecimentos na Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura, devendo 

todas as dúvidas ser sanadas antes da apresentação das propostas. 

Durante as obras, a Prefeitura manterá uma equipe de 

acompanhamento que será responsável por dirimir as dúvidas porventura 

surgidas, bem como fornecer as informações e detalhes adicionais na 

realização dos trabalhos. 
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SERVIÇOS PRELIMINARES 

Em toda a área a ser ocupada pela obra, e pelas instalações 

necessárias a sua execução, o terreno deverá ser limpo e removido os detritos 

e obstáculos. A instalação do Barracão da obra deverá ser em local mais 

apropriado para as ligações sanitárias e elétricas. 

A placa da obra deverá ser instalada tão logo seja emitida a 

Ordem de Serviço, sendo que a padronização da mesma deve seguir a definida 

pela Prefeitura. 

As demolições deverão ser feitas com os devidos cuidados para 

não afetar as partes que deverão ser preservadas. 

Os materiais eventualmente demolidos e apontados pela 

fiscalização como utilizáveis serão de propriedade da Prefeitura. 

TERRAPLENAGEM 

Todo o serviço de terraplenagem, compactação, regularização e 

limpeza do material orgânico, ocorrerão por conta da Contratada. 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

A Locação da obra será por conta da Contratada. 

A demarcação da obra e montagem do canteiro, composto por 

depósito de materiais, refeitório e alojamento de funcionários será por conta da 

Contratada. 

O fornecimento de energia elétrica e água para a obra serão por conta 

da Prefeitura. 
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MURO DE ARRIMO 

FUNDAÇÃO 

Estacas: 

Com estacas rotativas tipo Strauss, moldada in loco, de Ø25cm de diâmetro, 

com profundidade  de  8,0m; armadas até 4,0m de profundidade; 

longitudinalmente com 04 barras de aço CA-50 Ø10,0 mm e transversalmente 

com estribos circulares de 19cm de diâmetro a cada 20cm em barra de aço 

CA-50 Ø05,0mm. O concreto será usinado e terá resistência mínima de 

fck=15Mpa. 

Blocos: 

Os blocos serão apoiados em duas estacas. A escavação das valas será 

manual, o fundo das valas deverá estar isento de pedras soltas, detritos etc., e 

deverão apresentar-se planos e horizontais. As valas serão apiloadas e 

receberão lastro de pedra britada de 5cm de espessura. As formas deverão ser 

bem ancoradas para não ocorrer deformações ou deslocamentos. Tendo o 

bloco 50cm de largura, por 125cm de comprimento, e 45cm de altura; armado 

longitudinalmente com 05 barras de aço CA-50 Ø12,5 mm e transversalmente 

com barras de aço CA-50 Ø 05,0 mm a cada 20cm. A execução das armaduras 

deverá obedecer a projeto estrutural. Na colocação das armaduras, as mesmas 

deverão estar limpas e isentas de impurezas. Antes do lançamento de concreto 

as formas deverão ser molhadas e estanques. O concreto será usinado e terá 

resistência mínima de fck=25Mpa. 

Vigas Baldrame: 

Viga baldrame 20x30cm no sentido do muro de arrimo, interligando os 

blocos perpendicularmente em uma de suas extremidades. A escavação das 

valas será manual, o fundo das valas deverá estar isento de pedras soltas, 

detritos etc., e deverão apresentar-se planas e horizontais. As valas serão 
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apiloadas e receberão lastro de pedra britada de 5cm de espessura. As formas 

deverão ser bem ancoradas para não ocorrer deformações ou deslocamentos. 

Armada longitudinalmente com 04 barras de aço CA-50 Ø10,0 mm e 

transversalmente com estribos a cada 15cm em barra de aço CA-50 Ø05,0 

mm. Na colocação das armaduras, as mesmas deverão estar limpas e isentas 

de impurezas. Antes do lançamento de concreto as formas deverão ser 

molhadas e estanques. O concreto será usinado e terá resistência mínima de 

fck=25Mpa. 

ESTRUTURA 

Pilares: 

Nascendo dos blocos sobre a viga baldrame, serão de 20x40cm. As 

formas deverão ser bem ancoradas para não ocorrer deformações ou 

deslocamentos. Armado longitudinalmente com 06 barras de aço CA-50 Ø12,5 

mm e transversalmente com estribos a cada 15cm em barra de aço CA-50 

Ø05,0 mm. Na colocação das armaduras, as mesmas deverão estar limpas e 

isentas de impurezas. Antes do lançamento de concreto as formas deverão ser 

molhadas e estanques. O concreto será usinado e terá resistência mínima de 

fck=25Mpa. 

Vigas: 

De 20x30cm As formas deverão ser bem ancoradas para não ocorrer 

deformações ou deslocamentos. Armada longitudinalmente com 04 barras de 

aço CA-50 Ø10,0 mm e transversalmente com estribos a cada 15cm em barra 

de aço CA-50 Ø05,0 mm. Na colocação das armaduras, as mesmas deverão 

estar limpas e isentas de impurezas. Antes do lançamento de concreto as 

formas deverão ser molhadas e estanques. O concreto será usinado e terá 

resistência mínima de fck=25Mpa. 

Alvenaria: 
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Com blocos de concreto 19x19x39cm assentados com argamassa de 

Cimento Portland CP-II E-32, Cal hidratada CHIII e Areia média lavada no traço 

de 1:0,25:3. 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

Será executada na face do muro de arrimo em contato com a terra. 

Serão aplicadas duas camadas de revestimento impermeável de 2,5cm de 

espessura, de cimento e areia média peneirada no traço 1:4 e aditivo 

impermeabilizante tipo “Vedacit” ou similar dissolvido na água de amassamento 

na proporção de 2 litros/ saco de cimento (50kg), perfazendo uma espessura 

total de 5cm. Evitar emendas, não deixar que estas coincidam nas várias 

camadas. 

Primeiro aplicar chapisco de argamassa de cimento e areia média no traço de 

1:3 na superfície previamente umedecida e aguardar 24 horas. Aplicar a 

primeira camada do revestimento impermeável de 2,5cm de espessura, porém, 

não aplicá-lo sob o sol intenso para evitar o surgimento de fissuras. Assim que 

a argamassa tiver puxado, dar outro chapisco no traço 1:3. Após 24 horas 

repetir as mesmas operações sem dar o chapisco e desempenar a superfície 

com desempenadeira de madeira, só desempenar não alisar. Como 

acabamento aplicar 2 demãos cruzadas de tinta betuminosa tipo “Neutrol” ou 

similar. 

DRENAGEM 

Ao longo da base do muro de arrimo, será colocada camada de brita, em 

seguida o tubo de dreno envolto por manta geotextil tipo “Bidim” ou similar, 

outra camada de brita, e por fim a terra em primeira camada compactada 

manualmente. Será executado o reaterro, compactando mecanicamente em 

camadas de, no máximo 20cm de espessura. 
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FUNDAÇÕES  

As fundações serão executadas em brocas rotativas tipo Strauss, 

moldadas in loco, diâmetro Ø25cm com profundidade  de  6,0m; armadas até 

4,0m de profundidade; longitudinalmente com 03 barras de aço CA-50 Ø10,0 

mm   

O baldrame será executado em concreto usinado, fck 25 Mpa. 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO  

As paredes serão executadas em blocos de concreto de vedação, 

com características e dimensões uniformes, na espessura indicada em projeto. 

Quando necessários cortes nos blocos para execução de 

instalações elétricas e hidráulicas os mesmo deverão ser uniformes e, mínimo 

possíveis. 

As vergas e contra vergas das janelas e portas serão feitas com 

blocos tipo caneleta com 2 Ø 10mm e concreto consumo mínimo de cimento 

300Kg/m³. 

A verga e contra verga deverão ser prolongadas no mínimo 0,30m 

para cada lado da abertura. 

No respaldo da alvenaria de elevação serão executadas vigas, 

conforme projeto estrutural. 

A alvenaria resultante deverá apresentar uniformidade de 

assentamento, regularidade quanto à textura dos blocos e dimensões dos 

rejuntamentos. Todo respingo ou corrimento de argamassa deverá ser limpo 

durante a execução de forma a tornar a parede homogênea quanto ao seu 

aspecto e coloração. 
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COBERTURA 

A cobertura será em telha trapezoidal, e os vãos deverão ser 

fechados em chapa, para não permitir a entrada de insetos e pássaros. 

FORRO 

O forro será em laje pré-moldada Beta 12 para 1KN/m² vigotas de 

concreto e lajotas cerâmicas. A capa de concreto terá espessura de 3 cm, 

fck20Mpa. 

REVESTIMENTO 

Todas as paredes deverão receber argamassa, em duas demãos 

com espessura uniforme de 20mm, sobre superfície previamente chapiscada. 

O acabamento do revestimento será em espuma. 

O chapisco deverá ser aplicado com traço 1:3, sendo a areia tipo 

média, sem impurezas. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão 

limpas a vassoura e abundantemente molhadas, de modo a garantir a 

aderência da argamassa. 

O acabamento, para aplicação de pintura, deverá ser em massa 

corrida, conforme o ambiente indicado. 

PISOS 

O solo deverá ser compactado manualmente, sendo que deverão 

ser eliminados quaisquer resíduos de argila ou húmus. 

Sobre o solo previamente compactado e nivelado deverá ter 

camada de lastro de brita com no mínimo 5cm de espessura. 

Sobre o Lastro deverá ser previsto o concreto impermeabilizado, 

com espessura de 6,00cm, alisado por meios mecânicos, com inclinação de 

0,5% para as portas conforme projeto. 
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Nas áreas internas previamente molhadas sobre o contra piso, 

deverá receber uma camada de argamassa espessura 2,0cm dividido em 

painéis de quadriculados de 1,50m com juntas plásticas, deverá ser previsto 

declividade em direção as portas e ralos existentes. 

As juntas deverão ficar aparentes. 

A cura deverá ser feita conservando a superfície úmida durante 7 

dias. 

O rodapé será do mesmo material. 

 

CIMENTADO POROSO 

Nas calçadas externas, sobre a camada de brita de 5,0cm previamente 

molhada deverá receber uma camada de argamassa espessura de 5,0cm 

dividida em quadriculados de 1,50m com ripas de madeira. 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA 

As instalações serão executadas conforme projeto e as prescrição 

contidas na ABNT. 

Toda rede de distribuição será executada utilizando-se eletrodutos, 

calhas ou perfilados. 

Nas instalações enterradas os eletrodutos serão em PVC rígido 

envelopado. As instalações aparentes serão em eletrodutos de PVC rígido, os 

fios serão da marca  “Pirelli” ou “Similar”. 

Nas Instalações os eletrodutos serão em PVC flexível e deverão 

ser montadas e executadas nas paredes, preferencialmente cortando 

minimamente os blocos de forma uniforme e alinhada.  

A iluminação e do tipo fluorescente com luminárias para 02 

lâmpadas de 32/36 watts, com luminária padrão PMJ e da UBS 6. 
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Nas áreas externas serão utilizadas luminárias tipo globo, em 

lâmpadas incandescente, conforme projeto elétrico. 

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será do tipo 

gaiola de Faraday. 

ESQUADRIAS DE MADEIRA 

As portas das salas serão em imbuía ou cedro espessura de 

35mm, fechaduras de latão com cilindro oval monobloco e maçaneta tipo 

alavanca, da PADO ou similar. 

Os batentes serão em madeira. 

 

VIDROS 

As esquadrias em vidro temperado serão de bascular, tipo 

blindex, 8 a 10mm, indicadas em projeto deverão ser dotados de ferragens 

própria na cor alumínio, de qualidade extra, devidamente conforme padrão 

PMJ. 

PINTURA 

Antes da aplicação da pintura, o emboço será considerado 

curado, isto é, em condições de receber pintura após um período de 30 dias, 

sendo que o tempo ideal situa-se entre 45 e 90 dias. 

Todas as superfícies à pintar deverão estar firmes, secas, limpas, 

sem poeira, gordura, sabão, mofo, ferrugem, retocadas se necessário e 

convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se 

precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até 

que as tintas sequem inteiramente. 
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Para limpeza, utilizar pano úmido ou estopa, e com removedor 

tipo thinner em caso de superfícies metálicas, retocadas e preparadas para o 

tipo de pintura a elas destinado. 

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será 

cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para 

remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte. 

O reboco não poderá conter umidade interna, proveniente de má 

cura, tubulações furada, infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas 

e etc. 

O reboco em desagregação deverá ser removido e aplicado novo 

reboco. 

Manchas de gordura deverão ser eliminadas com uma solução de 

detergente e água, bem como mofos com uma solução de cândida e água, 

enxaguar e deixar secar. 

Os solventes à serem utilizados deverão ser: Thinner das marcas 

Brasthinner ou Thinner Paulista, aguarrás das marcas Brasrrás ou Audirraz, ou 

os solventes específicos recomendados pelas fabricantes das tintas utilizadas. 

Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom 

acabamento. 

Nos locais onde houve o branqueamento da superfície, deverá ser 

removida a pintura antiga e efetuada uma nova pintura. 

Para repintura, se o local à ser repintado estiver em bom estado, 

escovar a superfície inteira e depois pintar normalmente com uma ou mais 

demãos até uniformizar a textura. 

Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até 

eliminar o brilho, remover o pó com pano úmido e após a secagem da 

superfície aplicar uma ou mais demãos de acabamento até atingir estado de 

nova. 
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Deverão ser retiradas e lixadas antes de qualquer tipo de pintura 

as rebarbas de solda, de galvanização e etc. As estruturas de madeira e 

metálicas com tinta esmalte acabamento liso e brilhante, lavável, sendo que 

deverão ser corrigidas as imperfeições com massa à óleo, e aplicado e demãos 

espaçadas de 12 horas. As superfícies entre as demãos serão lixadas. 

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser 

evitados corrimentos e salpicos, que caso não puderem ser evitados, deverão 

ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor 

adequado. 

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar 

salpicos de tinta em superfícies não destinadas à pintura (revestimentos 

cerâmicos, vidros, pisos, ferragens e etc), ou em superfícies com outro tipo de 

pintura. 

As esquadrias em geral deverão ser protegidas com papel colante 

nos vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com 

outro tipo de pintura e etc, antes do início da pintura. 

Na aplicação de cada tipo de pintura, todas as superfícies 

adjacentes deverão ser protegidas, para evitar respingos. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente 

estiver completamente seca, convido observar um intervalo de no mínimo 24 

horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendação do fabricante 

para cada tipo de tinta. Igual cuidado deverá ser tomado entre uma demão de 

tinta e a massa, devendo-se observar um intervalo de 24 horas após cada 

demão de massa, ou de acordo com recomendações do fabricante. 

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Deverão 

ser usadas, de modo geral, as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e 

as embalagens deverão ser originais, fechadas e lacradas de fábrica. 

Para todos os tipos de pintura, indicados serão aplicadas tintas de 

base, selador ou fundo próprio em 1 ou 2 demãos, ou tantas quanto 
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necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa 

uniformização de tons e textura. 

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, 

uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e 

brilhante). 

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as 

instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto 

estranho às especificações das mesmas e às recomendações do fabricante. 

A pintura com esmalte sintético em esquadrias metálicas, 

tubulações aparentes e etc. será executada sobre base anti-corrosiva do tipo 

especificado para cada material. 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Após a conclusão de obra, todos os respingos de tinta, 

argamassa e etc. serão removidos e os entulhos e restos de materiais e outros 

equipamentos deverão ser retirados. 
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