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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Reforma do UBS II – Unidade Básica de Saúde 

LOCAL: Rua Coronel André Martins, 5.079 - Itirapuã-SP. 

 

 OBJETO: 

Contratação de empresa qualificada para execução de obra de engenharia, de acordo com 

os itens abaixo. 

 

 

1.  SERVIÇOS INICIAIS 

1.1. Deverá ser executada a remoção de toda a cobertura existente (madeiramento e 

telhas). 

1.2. Deverá ser demolida as alvenarias internas numa dimensão de 21,34m, conforme 

indicação em projeto arquitetônico. 

1.3. Deverá ser retiradas todas as esquadrias metálicas e esquadrias de madeira para 

substituição. 

 

 

2. INFRA-ESTRUTURA 

2.1. Deverá ser executado o reforço nos pontos de fundação, conforme indicação em 

projeto. 

2.2. Deverá ser realizado a escavação manual de vala para execução das vigas 

baldrames, com dimensões 20x30cm conforme orientação técnica. 
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2.3. Deverão ser executados estacas de diâmetro de 20cm, na área de lavanderia, e num 

total de  unidades conforme projeto de fundação (estacas de 1,50m cada) 

2.4. A execução do baldrame e viga de respaldo (20x30) será com quatro ferros de 8 mm 

CA-50, estribados com ferro de 4,2mm CA-60 a cada 0,15m, com cobrimento de 2cm. O 

baldrame será impermeabilizado com SIKA e pintura de base betuminosa. 

 

 

3. SUPERESTRUTURA.   

3.1. Deverá ser executado reforço das paredes existentes onde houver tricas e fissuras. 

3.2. Deverá ser executado alvenarias num total de 12,02m, em bloco cerâmico com 

dimensões acabado de 15cm e pé direito de 3,5m, conforme projeto arquitetônico. 

3.3. Deverá ser executado alvenarias para aumento do pé direito, até uma altura de 3,5 em 

ambientes que não possuem esta altura. Também deverá ser realizado vigas de respaldo. 

 

 

4.  ESQUADRIAS 

4.1.  Após a remoção das esquadrias existentes, deverá ser colocado vitrais, do tipo vidro 

temperado, sem utilização de esquadria metálica, conforme dimensões do projeto 

arquitetônico. 

 

 

5.  ESQUADRIAS DE MADEIRA 

5.1 Após a remoção das esquadrias de madeira, deverá ser instalado portais e portas de 

madeira lisa, com fechadura e chaves, seguindo dimensões do projeto arquitetônico.  

 

 

6.  COBERTURA 
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6.1. Após a remoção de toda a cobertura, deverá ser executado cobertura com madeira 

nas bitolas usuais em estruturas tipo tesoura. 

6.2. As telhas e cumeeiras a serem utilizadas serão de telhas cerâmicas, tipo 

portuguesa, de primeira linha. 

6.3. A drenagem das águas serão feitas através de calhas, conforme orientação técnica 

do corpo técnico da Prefeitura Municipal de Itirapuã. 

 
 

7.  REVESTIMENTO DE PAREDE 

7.1. Nas alvenarias executadas deverá ser feito chapisco no traço 1:3 e reboco no traço 

1:3/12.  

7.2 Na parte externa as paredes serão preparadas para receber revestimento de textura 

acrílica na cor indicada pelo corpo técnico da Prefeitura Municipal de Itirapuã.  

7.3. Deverá ser executado revestimento cerâmico, PI-5, em todas as paredes da copa e 

sanitários, sendo suas dimensões, juntas, rejuntes e tonalidade submetidos à aprovação do 

corpo técnico da Prefeitura Municipal de Itirapuã. 

 

 

8. PISO 

8.1 Deverá ser executado piso em toda a edificação com piso cerâmico PI-5, sendo suas 

dimensões, juntas, rejuntes e tonalidade submetidos à aprovação do corpo técnico da 

Prefeitura Municipal de Itirapuã. O piso será executado sobre contra-piso regularizado e 

com espessura mínima de 5 cm. 

8.2. Deverá ser executado rodapés, conforme o piso cerâmico instalado, numa altura de 

15cm. O mesmo não deverá apresentar ressaltos (rodapé embutido). 

 

9. FORRO 
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9.1 O forro será de PVC, na cor branca. 

 

 

10.  INSTALAÇÃO ELÉTRICA  

10.1 Será colocado quadro de distribuição de 12 disjuntores, na sala de recepção para 

fazer a distribuição da energia, na área interna e na área externa.  

10.2. Deverá ser refeita toda a instalação elétrica. 

10.3. Serão colocados 2 pontos de iluminação, ponto de instalação para ventilador de teto, 

tomadas, interruptores e lógica, conforme projeto e orientação do corpo técnico da 

Prefeitura Municipal de Itirapuã 

  

 

11. INSTALAÇÃO HIDRAULICA/GÁS 

11.1. Deverá ser refeita toda a instalação/distribuição de água fria.Em todas as salas 

deverá ser instalado um lavatório. 

11.2. Deverá ser instalado um reservatório de água, com capacidade de 1.000l. 

11.3. Deverá ser feito a instalação de gás no copa, com a interligação até o botijão que 

deverá ficar na área de lavanderia, armazenado em compartimento fechado, com porta 

metálica com aberturas para ventilação. 

11.2. Deverá ser refeita toda a rede de esgoto da edificação. 

 

 

12.  PINTURA 

12.1 Deverão ser feito pinturas das paredes internas e externas com textura acrílica. 

12.2 Todas as cores e texturas deverão ser definidas junto ao corpo técnico da Prefeitura. 
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13.   DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

13.1 Deverá ser feito a instalação de drenagem de águas pluviais conforme projeto, 

constituída de canaleta com grade, nas calçadas externas, com tubulação de 100 mm e 

caixas de passagem. 

 

 

14.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

14.1. Deverá ser instalado, nas áreas de estacionamento grades e portões para 

fechamento. 

14.2. Deverá ser instalado sistema de alarme externo através de cerca elétrica , e interno 

com a instalação de sensores. 

14.3.  No término da obra será executada a limpeza geral. 

 

 

Itirapuã, 06 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

 

Ângela Cristina Faleiros                         Odair Dalseco de Oliveira 

Engenheira Civil                                    Engenheiro Civil 

CREA 5063909662                               CREA 0400245940 

 

 

Rui Gonçalves 

Preito Municipal 


