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M E M O R I A L    D E S C R I T I V O 
 
 

OBJETIVO: 

 O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas de execução e os materiais a 
serem empregados na REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DR. GILBERTO WIESEL, localizado na Rua 
XV de Novembro, nº 120, Selbach/RS, conforme plantas baixas e orçamento em anexo.  

 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DR. GILBERTO WIESEL. 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH.     

ENDEREÇO: RUA XV de NOVEMBRO, Nº 120. 

ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 474,23m² 

ÁREA A REFORMAR = 170,19m². 

 

 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Caberá à empreiteira contratada proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais 

de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre 

organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua en-

trega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. 

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas da emprei-

teira e demais Responsáveis Técnicos pela execução da obra, esta de responsabilidade da empre-

sa vencedora da licitação, e, posteriormente, a placa de inauguração da obra, esta responsabili-

dade do Município de Selbach. 

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela Executante. Para uma boa compre-

ensão do Projeto e conhecimento das condições em que se desenvolverá a obra, é exigida prévia 

visita ao local, pois o Departamento de Engenharia não aceitará, em hipótese alguma, alegações 

da Executante referente ao desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento de qual-

quer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer ônus dali decorrente.  

A Executante efetuará seu próprio levantamento das quantidades necessárias à execução 

da obra 

É de inteira responsabilidade da Executante a observância das Normas de Segurança do 

Trabalho nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a Portaria n.º 15, de 

18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as 

Normas subseqüentes. 
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Toda a mão-de-obra a ser empregada nas Obras e Serviços será de 1ª qualidade, atuando 

de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificações; serão exigidos qualidade e acaba-

mento nos serviços a serem executados. 

A Executante se obrigará, às suas expensas, a corrigir quaisquer vícios ou defeitos na exe-

cução das obras e serviços, bem como será a única responsável por danos causados a terceiros, 

decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão, ainda que ocorridos em via pública, até o 

Recebimento Definitivo da obra por parte do Departamento de Engenharia do Município de Sel-

bach/RS. 

A Executante deverá entregar as ART's (Anotações de Responsabilidade Técnicas) de exe-

cução das Obras e Serviços, ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS. 

Todos os serviços serão executados por pessoal especializado, podendo a Fiscalização re-

jeitar os que não estiverem de acordo com o Projeto e Especificações, sem que isso resulte em 

indenização ou justificativa para atraso da obra.  

O pagamento de taxas, impostos, licenças, emolumentos e demais Tributos e Encargos So-

ciais que incidam sobre a obra são de exclusiva responsabilidade da Executante. 

O Empreiteiro da obra será responsável e responderá durante 5 (cinco) anos pela execução 

e qualidade dos materiais empregados, nos termos do Art. 1245 do Código Civil Brasileiro, que 

diz: “Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o Empreiteiro 

de materiais e execução responderá durante 5 (cinco) anos pela solidez e segurança do trabalho, 

assim em razão dos materiais como do solo, exceto, quanto a este, se, não o achando firme, pre-

veniu em tempo o dono da obra.” 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

1. SERVIÇOS INICIAIS: 

1.1. Retirada esquadrias metálicas: Nas atuais salas de agendamento, administração e sanitário 

externo, deverão ser retiradas as esquadrias (2 portas e 2 janelas) conforme indicado em projeto.  

1.2. Demolição paredes alvenaria: Na atual sala de agendamento e motoristas deverá ser demo-

lida manualmente a parede de alvenaria ali existente, até a altura da viga. Para o acesso da nova 

sala da enfermeira deverá ser aberto um vão para porta de 0,80x2,10m. 

1.3. Demolição de Revestimento cerâmico das paredes: No atual sanitário externo e no sanitários 

dos funcionários todo o revestimento cerâmico das paredes deverá ser retirado, sem reaprovei-

tamento. 
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1.4. Demolição de Piso Cerâmico: Em toda a área da reforma deverá ser retirado o piso em lajo-

tas cerâmicas, de forma manual e gradualmente conforme o andar das reformas (por ambientes, 

conforme orientado pela administração do posto de saúde). 

1.5. Retirada de equipamentos sanitários: No sanitário dos funcionários o vaso e a pia deverão 

ser retirados para substituição. No atual sanitário externo, as louças também deverão ser retira-

das.  

1.6. Embutir tubulação de água existente: No atual sanitário externo existe uma canalização de 

água fria que alimenta os equipamentos do consultório odontológico. Essa canalização deverá ser 

embutida na parede, sem danos ao abastecimento de água. 

1.7. Retirada/Reinstalação de Divisórias: Na sala de acolhimento existe divisória leve que deverá 

ser retirada para a correta retirada e instalação de novo piso e, posteriormente, deverá ser reins-

talada e garantida a boa estabilidade e funcionamento. 

2. PAREDES ALVENARIA:  

2.1. Alvenaria: Os fechamentos de vãos indicados em projeto serão em alvenaria de tijolos fura-

dos, para espessura final de 15cm, com fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas hori-

zontais contínuas de espessura 1,5 cm, e verticais descontínuas. Os tijolos serão previamente mo-

lhados, e assentes com argamassa de ci-ca-ar de traço 1:2:8. 

2.2. Vergas: Sobre os vãos das portas e janelas que serão instaladas, deverão ser construídas ver-
gas com 2 ferros 6,3 mm, colocados entre as duas primeiras fiadas de tijolos, argamassadas com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, as quais devem exceder a largura do vão pelo menos 
15 cm de cada lado. 

 

3. REVESTIMENTOS: 

3.1. Chapisco: As paredes novas deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia gros-

sa no traço 1:3.  

3.2. Emboço: Após o chapisco, as paredes receberão o emboço desempenado no traço 1:2:8. As 
superfícies deverão ser bem desempenadas e feltradas, não admitindo-se espessura menor que 
1,5 cm e maior que 2,5 cm. Antes de receber o chapisco e a massa, as paredes deverão ser conve-
nientemente molhadas. 

3.3. Reboco: Nas paredes executadas e internamente na nova sala de enfermagem, deverá ser 
aplicada a camada de massa fina, com argamassa industrializada específica. 

3.4. Selador acrílico: Nos locais de paredes novas, antes da pintura deverá ser aplicada uma de-
mão de selador acrílico. 
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3.5. Pintura Paredes: Todas as paredes internas da área de intervenção, bem como as lajes de 

forro, deverão ser pintadas. Antes da pintura as mesmas deverão ser lixadas e limpas e retirados 

quaisquer elementos aderidos a elas. Deverão ser aplicadas duas demãos de pintura com tinta 

acrílica premium, em cor a ser definida pela administração do Posto de Saúde, juntamente com o 

departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal. 

3.6. Instalação de Azulejos: No sanitário dos funcionários deverá ser instalado na parede revesti-

mento cerâmico até o teto, com rejuntamento acrílico. O modelo do revestimento e a cor do re-

junte deverão ser previamente aprovados pela administração do Posto de Saúde, juntamente 

com o departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal. 

4. PISOS: 

4.1: Revestimento Piso: Nos locais previstos em planta baixa, deverá ser instalado piso tipo porce-

lanato, acetinado, em peças de tamanho mínimo 45x45cm, cor clara. O assentamento deverá ser 

feito com argamassa industrializada, específica para a atividade, e o rejuntamento deverá ser fei-

to com rejunte acrílico. Deverão ser usados espaçadores e niveladores de piso, de dimensões con-

forme a indicação do fabricante de piso. O modelo do piso e a cor do rejunte deverão ser previa-

mente aprovados pela administração do Posto de Saúde, juntamente com o departamento de En-

genharia da Prefeitura Municipal. 

4.2. Rodapés: Os rodapés a serem instalados deverão ser do mesmo padrão do piso, assentados e 

rejuntados da mesma forma. Deverão ter 7,00cm de altura. 

5. ESQUADRIAS: 

5.1. Adequação Aberturas: todas as portas que necessitarem ser retiradas para a instalação do 

novo piso, deverão ser recolocadas e adequadas, garantindo-se o bom funcionamento das mes-

mas após a finalização dos serviços. 

5.2. Porta de Madeira 80x210: Na nova sala de Enfermagem deverá ser instalada uma porta in-

terna, semi-oca, eucalipto, completa, com ferragens. 

5.3. Janela Basculante: Na nova sala de Enfermagem deverá ser instalada uma janela basculante 

de ferro. 

5.4. Vidro: O vidro a ser instalado na janela basculante deverá ser liso, incolor, espessura 4mm, 

instalado com massa de vidraceiro. 

5.5. Pintura: Todas as esquadrias (portas e janelas, novas e existentes) na área da reforma deve-

rão receber pintura esmalte acetinado. 
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5.6. Visor em VT: Na nova sala da administração deverá ser instalado um visor em vidro tempera-

do, 8mm, fixado em perfis de alumínio branco, nas medidas 1,50x1,00m. 

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:  Na nova sala de enfermagem deverá ser adequada a instalação elé-

trica, com instalação de 3 pontos de tomada baixa e uma luminária tipo spot com duas lâmpadas 

LED. Em toda a área do posto de saúde deverão ser instaladas luminárias de emergência (Farole-

tes e luminárias), conforme indicado na planta de PPCI. Deverá ser feita a adequação de pontos 

elétricos para a instalação dessas luminárias, utilizando-se, se necessário, canaletas em pvc e fia-

ção adaptada a rede existente. 

7. VENTILAÇÃO FORÇADA SANITÁRIO: Para a ventilação do sanitário dos funcionários deverá ser 

instalado um kit exaustor, com tubulação flexível atravessando o sanitário ao lado (do consultó-

rio) e grelha na parede externa. Deverá ser instalado forro em PVC nos dois sanitários, para a pas-

sagem da tubulação e para a instalação do exaustor. 

8. EQUIPAMENTOS PPCI: Deverão ser fornecidas e instaladas placas indicativas (Saídas, Proibido 

Fumar e Extintor), conforme a planta de PPCI e a NBR 13434. 

9. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS: No sanitário dos funcionários deverão ser instalados lavatório e 

bacia sanitária com caixa acoplada, completos, na cor branca, em substituição dos existentes. Os 

pontos de abastecimento de água e de esgoto permanecem os existentes.  

 

ENTREGA DA OBRA (DISPOSIÇÕES FINAIS) 

Durante a execução, a obra deverá permanecer limpa, devendo os entulhos e restos serem 

removidos periodicamente. No ato da entrega, não deverá restar qualquer resquício de sujeira de 

obra. Os ambientes deverão estar limpos e aptos para o uso. Ela deverá ser executada em 90 dias, 

onde os pagamentos serão definidos pela Administração e conforme a execução da obra. 

 

 

    Selbach-RS, 18 de Maio de 2020. 
 
 

 
 

                                                                                                              
                                                                             Responsável Técnico  


