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Memorial Descritivo de Serviços para obra de edificação institucional, com 
um total de 233,24 m² de área construída. Todos os serviços serão executados 
segundo as normas técnicas e especificações. Os projetos e a execução da obra terão 
profissionais em Engenharia e Arquitetura como responsáveis técnicos, 
regularmente inscritos e em dia com o CAU e CREA. Os projetos e a execução serão 
registrados no CREA e demais órgãos necessários à legalização da obra. 

1. DADOS 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Balsas 
Obra: Lavanderia de roupas hospitalares do município de Balsas 
Área total construída: 233,24 m² 
Localização: Unidade de Pronto Atendimento UPA, Cohab I, Balsas - MA 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Será fixada no empreendimento, uma placa de identificação, confeccionada 
em material resistente às intempéries. Será feito um fechamento com tapume em 
torno da obra. 

3. INFRAESTRUTURA 

Locação da obra 

Locação da obra na área a ser construída deverá ser executada, conforme 

projeto aprovado, utilizando instrumentos (teodolito e nível) e métodos adequados 

e indicados conforme projetos de engenharia. 

Escavações 

Estas serão executadas com a utilização de ferramentas apropriadas 

conforme especificados nos projetos de engenharia. A profundidade de escavação 

das sapatas será variável conforme o projeto de fundação, vigas inferiores de acordo 

com o nível especificado em projeto para suportar os esforços provenientes da 

edificação. 

Sapatas e vigas inferiores 

 As sapatas e vigas inferiores devem ser concretadas com concreto de no 

mínimo 25 Mpa, a armadura deve ser composta de aço CA-50 e CA-60. 
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Aterro apiloado 

As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente limpas, isentas de 

qualquer tipo de material orgânico, sem qualquer tipo de entulho, quando do início 

dos serviços de aterro. Deverá ser executado com material selecionado, 

preferencialmente laterítico, isento de matéria orgânica, pedras, entulhos, disposto 

em camadas sucessivas devidamente umidificado, homogeneizado, regularizado e 

apiloado seguindo as demais especificações presentes nos projetos de engenharia. 

4. SUPRAESTRUTURA 

Pilares, vigas superiores e lajes devem ser concretadas com concreto de no 

mínimo 25 Mpa, a armadura deve ser composta de aço CA-50 e CA-60 conforme 

projeto estrutural. 

5. ALVENARIAS E VEDAÇÕES 

As paredes de vedação devem ser realizadas com tijolo cerâmico de 6 ou 8 furos, 

com aplicação de chapisco em suas faces, emboço sarrafeado nas faces que 

receberão revestimento cerâmico ou textura acrílica e reboco desempenado nas 

faces que receberão pintura acrílica. 

6. COBERTURA 

A cobertura será instituída por uma laje impermeabilizada no local dos 

reservatórios superiores, trama de aço para estrutura do telhado, com manta 

térmica e telhamento com telha fibrocimento ondulada com inclinação conforme 

projeto. Rufos e pingadeiras conforme projeto. 

7. REVESTIMENTO 

Revestimentos do piso e das paredes devem ser assentado com argamassa 

colante II com dupla colagem (substrato e tardoz da placa), local deve estar 

regularizado, sem sujeira ou materiais pulverulentos. O revestimento deve seguir 

descrição conforme projeto. 
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8. ESQUADRIAS E FERRAGENS 

Portas 

As portas e portões externos serão metálicas em chapa lambril ondulada 

pintadas com esmalte sintético. As portas terão abertura para o interior do prédio e 

os portões serão de correr. As portas internas serão de abrir em madeira com 

revestimento melamínico. 

As portas, portões e ferragens deverão ser precisas no seu funcionamento e 

seu acabamento terá que ser perfeito. 

Janelas 

As janelas serão em vidro e alumínio conforme projeto. 

9. PINTURA 

Textura acrílica 

A aplicação de textura acrílica deverá ser executada nas partes externas da 

edificação, posterior a aplicação de fundo selador. 

Látex acrílica 

Será executada em duas demãos, nas paredes da edificação externamente e 

internamente, segundo os procedimentos a seguir: 

- Correção de pequenas imperfeições do reboco com lixa; 

- Limpeza das superfícies das paredes; 

- Aplicação de duas demãos de selador. 

- Aplicação de massa acrílica ou corrida, de acordo com a parede externa ou 

interna. Com posterior lixamento e regularização. 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar secas, cuidadosamente 

limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, conforme especificação técnica do fabricante. 

Serão evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não 

destinadas à pintura. Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. 

 



 
 

4 

 

Esmalte sintético 

Aplicação de pintura esmalte sintético nas superfícies metálicas das 

esquadrias da edificação. Deverá ser feita posterior a aplicação do fundo sintético 

anticorrosivo(zarcão). Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a 

precedente estiver perfeitamente seca, conforme especificação técnica do 

fabricante. 

Serão evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas 

à pintura. Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICA 

A edificação será dotada das instalações elétricas conforme projeto específico 

e esclarecimentos abaixo: 

- Quadros de força e distribuição, padrão Equatorial: Para cada prédio serão 

instalados quadros de força e distribuição padrão conforme projetos, cujas 

derivações alimentarão os quadros de distribuições internos. 

- Eletrodutos, cabeamento e fiação, tomadas e interruptores, lâmpadas e luminárias 

serão executadas conforme projetos. 

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

A execução dos serviços de Instalações Hidráulicas deverá atender às 

prescrições contidas nas normas da ABNT, as especificações e projeto específico, 

além das recomendações e prescrições dos fabricantes para os diversos materiais. 

Abrangem serviços de instalações de água fria, águas pluviais e esgoto. Na 

execução dos serviços serão utilizados materiais que ofereçam garantia de bom 

funcionamento além de mão-de-obra capacitada (profissional habilitado). 

As instalações deverão obedecer às seguintes prescrições: 

a) Facilidade de inspeção; 

b) Esgoto e pluvial: Declividade contínua e alinhamentos perfeitos entre caixas 

de inspeção; 

c) Esgoto e pluvial: As ligações entre segmentos de tubulação deverão ocorrer 

nas caixas ou através de peças especiais; 
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12. INSTALAÇÕES COMBATE À INCÊNDIO 

Extintores de incêndio ABC 6 Kg, luminárias de emergência em Led e placa de 

sinalizações fotoluminescentes. 

13. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada e cuba oval de embutir em louça de 

porcelana branca. Tanque de 47 L e pia da cozinha em aço inox. Torneiras, duchas, 

chuveiros e demais acessórios em metais cromados. 

14. GRANITOS 

Peitoris, soleiras e bancadas em granito cinza andorinha. Peitoris devem 

possuir friso na parte inferior externa, com declínio para exterior e transpasse de 2 

cm nos sentidos externo e laterais. 

15. SERVIÇOS FINAIS 

Limpeza final da obra 

Durante toda a obra e ao término dos serviços, serão feitas limpezas da obra 

com remoção de todo o entulho, resultante da construção, limpeza de piso, 

esquadrias, louças e ferragens. 

 

 

Todas as dúvidas deverão ser sanadas com os autores dos projetos específicos. 

09 de fevereiro de 2022 
 
 

_________________________________________________ 
Marcos Vinicius dos Santos Miranda 
R.T. Projeto Básico – Matrícula 9420 
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Jorge Henrique Rodrigues Borgneth 
Secretário Municipal de Infraestrutura 

 


