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MEMORIAL DESCRITIVO 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO 

FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL 

 

Prefeitura Municipal de São José do Hortêncio/RS 

 

1. OBJETIVO. 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever serviços e fixar 

materiais referentes à execução da obra de ampliação da farmácia básica municipal a ser 

realizado junto ao posto de saúde municipal, sito a Rua 33, esquina com a Avenida B, nº 128, 

bairro centro, na cidade de São José do Hortêncio. As indicações deste Memorial Descritivo 

visam complementar as especificações contidas no Caderno de Encargos e Desenhos 

Técnicos, servindo este de base para descrever de forma minuciosa os parâmetros relativos 

à execução dos serviços referentes as obras a executar, sendo elas de execução de 

alvenarias, paredes em gesso acartonado e demais serviços discriminados na planilha 

financeira deste projeto. 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS. 

Todos os serviços executados deverão satisfazer as exigências da municipalidade e 

seguir fielmente o exporto em projetos. Nenhum serviço deverás ser executado em caso de 

dúvida, sendo a orientação procurar os responsáveis para a correta orientação. 

A execução de todos os serviços deverá obedecer aos preceitos da boa técnica e todo o 

material utilizado deverá ser de primeira qualidade, segundo as normas técnicas que lhe 

forem aplicáveis. As indicações deste Memorial Descritivo prevalecem em caso de 

divergência com o Projeto de ampliação. A CONTRATADA obedecerá rigorosamente às 

normas em vigor, relativas às Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção, de acordo com as Normas Regulamentadoras nº 10 e 18 do Ministério do 

Trabalho.  

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos não 

poderão constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar “serviços extras” e/ou alterar a 

composição de preços unitários. Considerar-se-á a CONTRATADA como altamente 

especializada nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado no 

valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos 

nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas 

as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos. As indicações deste Memorial 

Descritivo visam complementar as especificações contidas nas plantas técnicas, servindo 

este de base para descrever os parâmetros relativos às disposições gerais sobre mão de obra 

e execução dos serviços. Considerações sobre os projetos e interpretação dos mesmos, 
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implantação e fiscalização da obra, assim como todos os certames para o correto e bom 

andamento da obra. Qualquer alteração, de qualquer parte das instalações, de acordo com 

projetos fornecidos, implica na total responsabilidade da CONTRATADA pela funcionalidade 

e integridade das mesmas. Nenhuma alteração poderá ser efetuada no projeto, 

especificações dos materiais e serviços sem a prévia aprovação, por escrito, da 

CONTRATANTE através da FISCALIZACÃO que ficará a cargo do Setor de Engenharia. 

Sempre que a FISCALIZAÇÃO tiver dúvidas com relação à execução dos serviços ou 

dos materiais empregados, poderá solicitar a CONTRATADA nova verificação e amostras do 

material empregado para posterior decisão. Nenhuma instalação, integrada ao projeto, seja 

aparente ou embutida poderá ser considerada “liberada”, sem a prévia verificação, por parte 

da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, da continuidade, da segurança e do acabamento das 

obras executadas, das interferências com outras utilidades, da organização geral, etc. 

 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES. 

A empresa contratada para a execução do serviço, deverá providenciar todos os 

materiais, equipamentos e maquinários necessários para a realização da obra, mantendo o 

ambiente de trabalho seguro e priorizando a entrega da obra dentro do prazo acordado. 

Deverá executar as estruturas atendendo as boas práticas da construção e 

priorizando a segurança e solidez da obra. 

 

4. CÓPIAS E PLOTAGENS. 

Ficará a cargo da CONTRATADA, as despesas provenientes com cópias e plotagens 

dos projetos fornecidos digitalmente em PDF e arquivo dwg – Auto CAD. Nas quais devem 

haver no canteiro obra com os técnicos no mínimo uma cópia. 

 

5. FUNDAÇÕES. 

 As fundações bem como vigas de baldrame já se encontram executadas. 

 Sobre as vigas de baldrame onde necessário, deverão ser executadas vigas como 

forma de nivelamento da estrutura, visto que as vigas de baldrame que forma o perímetro 

estão executadas de forma inclinada ou em níveis diferentes. Será realizado o preenchimento 

até com a cota do piso existente na farmácia básica municipal em atividade na sala ao lado. 

 Estes preenchimentos serão realizados em concreto armado com largura de 20 cm. 

Serão armadas com 4 barras longitudinais de 10.0 mm e estribos de 5 mm a cada 15 cm. Para 

o engaste da armadura na estrutura existente deverá ser utilizado produto epóxi específico 

para essa finalidade. 

 As alturas necessárias irão varias de acordo com a cota de cada viga existente. 
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 Todas as vigas de baldrame, bem como as de preenchimento deverão ser 

impermeabilizadas com impermeabilizante polimérico Sika TOP 100 ou similar, em 3 demãos 

aplicadas em sentidos cruzados. 

 

6. ALVENARIAS. 

 As alvenarias serão executadas em blocos cerâmicos, nas espessuras indicadas em 

projeto, atentando sempre ao perfeito prumo, Intertravamento entre os blocos e 

encunhamento superior. 

O alinhamento das alvenarias x estruturas existentes se fará pela face externa da 

edificação. 

Para a ancoragem entre a estrutura existente e as alvenarias a executar poderá ser 

executados de 2 formas. 

- Com a utilização de telas chumbadas na estrutura com a utilização de pregos de aço. 

- Com a aplicação de cimento cola ACIII aplicado com desempenadeira dentada de 

forma vertical. 

Em ambos os casos o reboco existente deverá ser removido para em sua totalidade 

para melhor a ligação e possibilitar o reboco em pano único para o acabamento. 

Abaixo das janelas será executado uma contra-verga em concreto armado, com 10 

cm de altura x largura da parede. Deverá ultrapassar 30 cm a largura do vão para ambos os 

lados. Será armado com treliça metálica. Aconselha se a disposição da treliça, de forma que 

as 2 barras fiquem na face superior e 1 barra na inferior. 

 O acabamento final será realizado com reboco de argamassa única, atentando o 

perfeito acabamento entre as estruturas, deixando o devidamente desempenado e feltrado. 

Será adicionado aditivo impermeabilizante Impersika em todos os rebocos a executar. 

 Entra a sala de atendimento e sala de refrigerados será executado uma parede em 

gesso acartonado na espessura final de 10 cm ou próximo a isso. 

 Serão instalados shaft em EPS e revestimento cimenticio junto aos tubos pluviais 

expostos. Serão fixados as estrutura com a utilização de cimento colante ACIII. Medidas dos 

shafts constantes em projeto. 

 

7. ESQUADRIAS. 

 Serão instaladas esquadrias em alumínio com folhas de correr, nas medidas de acordo 

com o projeto. Junto as aberturas serão instaladas pingadeiras em basalto polido. Deverão 

ser instaladas por profissionais qualificados, observando um bom acabamento e vedação, 

tanto na instalação quanto no funcionamento da esquadria. 

 A porta de acesso será em vidro temperado no sistema vai e vem, tendo abertura 

para ambos os lados, nas medidas constantes em projeto. Possuir puxador em inox com 
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diâmetro de 40 mm e comprimento de 1.00 m. Possuir 3 pontos de tranca, uma central e mais 

uma em cada extremidade. Na base, possuir soleira em basalto polido. 

 As portas internas serão em chapa semioca, fixados a estrutura com espuma 

expansiva. 

 Nos vãos que farão a ligação entre a farmácia existente e a ampliar, serão instalados 

marcos com guarnição e soleiras em basalto polido. 

  

8. COBERTURA. 

A cobertura do espaço a ampliar já é existente, composta pelo pavimento superior. 

No primeiro nível será executado um forro em gesso acartonado, sendo este, 

executado o mais próximo possível da laje existente para minimizar a redução do pé direito. 

Na sala de fraldas será executado reboco de forro com argamassa única. 

 

8. PAVIMENTAÇÕES. 

 O aterro deverá ser realizado com material de boa qualidade, livre de matéria 

orgânica. Deverá ser devidamente compactado em camadas de 30 cm no máximo. 

 Sobre o aterro compactado e descendo a face interna de todas as vigas, será 

realizado um seixo de brita N01 na espessura mínima de 10 cm.  

Será realizado um contra piso para a nivelação da base e a aplicação de piso cerâmico 

o mais parecido possível com o existente na farmácia em operação. O assentamento do piso 

deverá ser realizado com cimento colante ACII, observando o rejuntamento mínimo exigido 

pelo fabricante do revestimento utilizado. 

Os rodapés serão com o piso cerâmico, em largura de 6 cm. 

 

9. ESTRUTURA METÁLICA. 

 A cobertura em metal junto ao acesso oeste deverá ser devidamente fixado a 

estrutura de concreto da edificação existente com a utilização de parafusos “parabolt”. 

 O acabamento final da estrutura se fará com a utilização de chapas em ACM na cor a 

definir pelo município. 

 Esta estrutura receberá a aplicação de logotipos e texto de identificação, também 

confeccionados em ACM em cores padrões dos logotipos e cor do texto a definir pelo 

município. 

 Toda a estrutura da edificação deverá ser adequadamente limpa, ficando isenta de 

gorduras e pó que possa comprometer o acabamento final. 
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 Segue abaixo os logos e textos necessários. 

 Texto: “FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL” 

 Logos: 

 

 

10. AR CONDICIONADOS. 

 Serão deixadas esperas para 2 ar condicionados do tipo Split, um junto a recepção e 

outro na sala de atendimento. Os tubos de dreno serão conduzidos a caixa pluvial mais 

próxima passando pelo contrapiso. A rede de tubos de cobre que ligam a unidade interna a 

externa, serão passados pelo forro em gesso acartonado. 
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 O Split existente deverá ser realocado para a fachada norte da edificação, instalado 

no sistema furo a furo. 

 

11. ESCACADAS E RAMPAS. 

 As escadas de ligação interna entre os níveis serão executados em concreto maciço 

observando a regularidade dos degraus. 

 A rampa de acesso principal se fará com o ajuste do PAVs existente, visto que o 

acesso ficará na intersecção entre piso interno e rampa do passeio público. Será tolerado um 

desnível de até 5 cm para evitar a entrada de água da chuva. 

 

12. PINTURA. 

 Todas as estruturas da edificação deverão ser previamente limpas, deixando as 

isentas de gorduras, saliências e poeira. 

 As alvenarias a executar receberão a aplicação de selador acrílico e posterior 

aplicação de 3 demãos de tinta acrílica semi brilho na mesma cor da edificação existente 

(aplicar mais demãos caso necessário para o perfeito cobrimento). 

 As alvenarias que já possuem acabamento, serão limpas e receberão a aplicação 

direta de tinta acrílica semi brilho. 

 As estruturas novas em metal receberão a aplicação de fundos e posterior aplicação 

de esmalte sintético em número de demãos necessárias para o perfeito cobrimento e 

proteção. 

 As cores deverão seguir as existentes na edificação. 

  

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICA. 

 A instalação deverá ser realizada por profissional qualificado e em atendimento a 

notas as Normas. 

 A sessão dos cabos descritos junto ao quadro de cargas, bem como disjuntores e IDR 

deverá ser rigorosamente respeitado. 

 O CD será instalado de forma sobreposta a parede, ficando logo atrás do CD 

existente, facilitando assim a sua ligação. 

Todas as luminárias a instalar serão em LED na temperatura de 6.000 k. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

A obra deverá ser entregue após o cumprimento de todos os itens constantes em 

projeto, limpa, livre de entulhos, em plenas condições de uso e funcionamento. 

Antes da entrega dos serviços contratados, será procedida uma rigorosa verificação, 

por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas 

as partes da obra. A aceitação do projeto por parte da CONTRATADA significa concordância 

com tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que 

durante a obra venha a surgir, não sendo repassado nenhum ônus para CONTRATANTE. 

Todas as informações omissas neste memorial deverão seguir o que determina as Normas 

Brasileiras e demais disposições. 

São José do Hortêncio/RS, março de 2022. 

 

 

 

____________________________________________ 

Felipe Antonio Engeroff 

Arquiteto e Urbanista 

CAU A 100875-7 


