
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: Construção de  Unidade Básica de Saúde no Bairro Jardim Paulistano 
- Fase 3 (Entorno) 

Local: Rua Francisco Pupo Ferreira esquina com a Rua 21 - Bairro: Jardim 
Paulistano  

Município: Registro - São Paulo - CEP: 11.900-000 

 

I - OBJETIVO 

Mediante o Termo de Rescisão Unilateral do Contrato: Nº 033/2018 da Tomada de 
Preços: Nº 005/2018 e Processo: Nº 054/2018, publicado no Diário Oficial em 
03/09/2019, a obra de “Construção da Unidade Básica de Saúde no Bairro Jardim 
Paulistano” não foi finalizada. Foram então elaborados, os relatórios e laudos técnicos, 
para o encerramento dos serviços executados, e levantados os serviços remanescentes 
para a execução do objeto supracitado. Em razão dos preços de mercado, terem sofrido 
reajustes, visto que as tabelas de preços a época são de julho de 2017 a janeiro 2018, 
foi definido executar a obra em mais 2 etapas: Fase 2 e Fase 3, uma vez que o 
remanescente do saldo do contrato anterior, não ser o suficiente para a totalidade para 
a execução dos serviços. 

         O presente memorial descritivo, visa apresentar as especificações técnicas para 
a “Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Jardim Paulistano – 
FASE 3 (Entorno)”, no terreno localizado a Rua Francisco Pupo Ferreira Esquina com 
a Rua 21, no Bairro Jardim Paulistano no Município de Registro/SP. Também se destina 
aos critérios para contratação de serviços de engenharia, com fornecimento de material 
e de mão-de-obra, nos padrões construtivos estabelecidos em Projeto Arquitetônico, 
Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-financeiro e Normas 
Técnicas pertinentes. Objetiva nortear a composição de preços por parte dos 
interessados, assim com orientar a fiscalização no acompanhamento dos serviços. 
Sempre que necessário, deverá ser consultado o projeto arquitetônico para a devida 
compreensão deste memorial. Os recursos para a obra de ampliação, são provenientes 
do Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde do Ministério da 
Saúde, desta forma o Cumprimento dos prazos é condição fundamental para que 
de fato a obra ocorra. 

 

II - RECOMENDAÇÕES GERAIS: 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com os documentos fornecidos 
a empresa, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida 



 

 

no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização 
do Responsável Técnico pelo projeto ou fiscal da obra. Poderá a fiscalização paralisar os 
serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os mesmos não se apresentarem de 
acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 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. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento dos materiais, ferramentas, 
equipamentos de proteção individual e coletiva, e a mão de obra especializada, 
necessários ao desenvolvimento da obra, ficando responsável por seu transporte e 
guarda, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos 
decorrentes da execução da mesma. 

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. Esta 
responsabilidade é da empresa contratada, não cabendo a Prefeitura Municipal de 
Registro ser responsabilizada por eventuais acidentes ou não cumprimento de leis e 
normas do trabalho.  

É de responsabilidade da contratada manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, 
Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os demais 
elementos que interessam aos serviços, como Projetos, Planilha, Memorial descritivo. 
Obriga-se a contratada a manter o diário de obras, preenchido pela mesma, com o 
registro das principais atividades diárias do canteiro, formalizando o memorial 
construtivo da obra e o acompanhamento dos serviços pela Fiscalização. 

Todo material a ser empregado na obra deverá ser de boa qualidade. Poderá a 
fiscalização exigir amostras de materiais para serem analisados obtendo a comprovação 
ou não de sua qualidade. No caso da empreiteira querer substituir materiais ou serviços 
que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial 
justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita 
comparação, pelo autor do projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de 
catálogos e informações complementares. 

III - NORMAS TÉCNICAS: 

A execução de todos os serviços que compõem a obra objeto deverá obedecer às Normas 
da ABNT em vigor, inclusive às das Concessionárias locais. 

Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer serviço que não satisfaça ao 
estabelecido neste. 



 

 

Para os Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde serão contemplados os 
setores de acordo com a Portaria MS Portaria Nº 725, de 2 de Maio de 2014, que 
Redefine o Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), e de acordo com a RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002 que 
“Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde”. 

 

MOVIMENTOS DE TERRA: 

Escavações: 

 As escavações serão manuais ou com maquinário que a empreiteira julgar mais 
conveniente, e terá a finalidade de adaptar as cotas constantes no projeto. O fundo das 
valas deverá ser perfeitamente compactado, com camada de brita, para receber as 
fundações. O terreno, após o processo de escavações e terraplenagem, deverá ficar 
regularizado de forma tal que permita o perfeito escoamento das águas superficiais. O 
processo a ser adotado dependerá da natureza do solo, sua topografia, dimensões e 
volumes a ser removido ou alterado. 

Reaterros:  

O Material proveniente das escavações das valas, deverá ser reaproveitado para o 
preenchimento ou recomposição das mesmas. 

Escavação, Carga e Descarga: 
A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 
necessária para a execução de corte, em campo aberto, para solo vegetal superficial, 
englobando os serviços: escavação, carga e descarga mecanizadas e o transporte a obra.  

 

Revestimentos: 

 

Revestimentos Externos: Antes da execução de qualquer tipo de revestimento, deverá 
ser verificado se a superfície está em perfeitas condições de recebê-lo. As superfícies 
inadequadas deverão ser lavadas com água e escova, ou tratamento similar para a 
retirada dos elementos nocivos ao revestimento, quais sejam: gorduras, vestígios 
orgânicos, etc.  
As tubulações de todas as instalações deverão estar perfeitamente embutidas, 
revestidas e testadas, as esquadrias devem estar chumbadas, bem como demais 
fixações embutidas, sejam grapas, etc. 
Será feita uma cuidadosa inspeção visual da superfície para garantir que a aderência 
do novo revestimento seja perfeita. Os parâmetros acabados devem apresentar-se 
perfeitamente planos, alinhados e nivelados com as arestas vivas, sem sinais de 



 

 

emendas ou retoques. Não será admitida a utilização de cal virgem ou saibro nas 
argamassas de revestimento. Todas as alvenarias serão revestidas até o teto.  

 

a) O chapisco: Sobre alvenarias consiste na aplicação de uma camada irregular e 
descontínua de argamassa forte sobre estas superfícies, com a finalidade de se obter 
maior aderência para os posteriores revestimentos. As superfícies a serem chapiscadas 
deverão estar perfeitamente limpas e molhadas. O chapisco deverá ser fartamente 
molhado após a pega para proceder-se a cura. 
 

b) O emboço: Será fortemente comprimido contra as superfícies, a fim de garantir sua 
perfeita aderência, e deverá apresentar paramento plano e áspero para facilitar a 
aderência do acabamento. Será aplicado o emboço como base em todas as paredes 
que receberão revestimento cerâmico. O emboço deverá estar limpo, sem poeira, antes 
de receber o revestimento, devendo as impurezas visíveis ser removidas. 
 

c) O reboco: Será constituído por uma camada única de argamassa, que 
propicie a superfície receber o acabamento final.  
As esquadrias e elementos de ferro serão pintados, após o fundo específico com tinta 
esmalte sintético brilhante em, no mínimo duas demãos. 

 O padrão de cores será informado pela municipalidade em momento oportuno. 

Alambrados e Portões: 
 
Cerca em tela de aço galvanizado de 2”, montantes em mourões de concreto com 
ponta inclinada e arame farpado: 

Deverá ser instalada cerca em tela de aço galvanizado com montantes em mourões de 
concreto, constituída por fornecimento e instalação de mourões de concreto armado, 
com a ponta inclinada a 45º, seção mínima da base 10 x 10 cm, seção mínima do topo 
8 x 7 cm, conforme o fabricante, trecho reto com 260 cm, trecho inclinado com 40 cm, 
totalizando um desenvolvimento de 300 cm, e na projeção vertical 290 cm, com furos, 
cravados num espaçamento máximo de 2,40 m; 

Fornecimento e instalação de tela, tipo "Zinc Fence", com malha ciclônica tipo "Q" de 2" 
(50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média 
de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão 
em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da 
ordem de 70 g / m² NBR 6331, com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por 
meio de cabos tensores e arames de amarração. 

Instalação de três fiadas de arame trançado farpado, na projeção superior inclinada com 
desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado categoria A, 
resistência classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm conforme 
NBR 6317; instalação de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, 
ou finais de cerca; arame galvanizado fio 14 BWG; materiais acessórios e a mão-de-
obra necessária para a execução dos serviços, de limpeza do terreno; perfuração para 
a colocação dos mourões; alojamento dos mourões com um mínimo de 0,60 cm de 



 

 

recobrimento; instalação da tela galvanizada; instalação do arame farpado; reaterro, 
regularização e compactação do terreno. 

 

Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo:  

 

Deverá ser instalado portão pivotante de duas folhas com altura até 2,50 m, constituído 
por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado norma ASTM A 513, 
com diâmetro externo de 2"; requadro interno em barra chata de aço carbono SAE 1008 
/ 1012, de 3/4" x 3/16"; tela tipo "Zinc Fence" da Universal, Icotela ou equivalente, com 
malha ciclônica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de 1" (25 x 25 
mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura 
de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho de 
zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g 
/ m² NBR 6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e 
ferrolho com portacadeado. Será aplicada uma demão de galvanização a frio, nos 
pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o portão, conforme 
recomendações do fabricante. 

 

Calçada  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calçada do estacionamento 

 

 

 

 

 



 

 

OBS.: Todos os detalhes omissos neste memorial descritivo ficam subordinados aos 
respectivos projetos especificados . 

 

 

 

Registro, 25 de fevereiro de 2022. 

 
 
 
Eng. Gabriela Ikeda de Oliveira  
Diretora de Planejamento de Engenharia e Arquitetura 
CREA/SP: 5070950522 
 
 
 

Luis Augusto Vaz de Arruda 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras 

 

 

 


