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 O presente memorial descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada os 

serviços para reforma dos PSF’s/UBS’s do município de Irecê no estado da Bahia, e foi 

orientando visando atender as exigências legais e técnicas. Nenhuma alteração seja de 

especificação, ou outra qualquer, que possa afetar o dimensionamento dos serviços 

definidas, será executada sem autorização prévia da fiscalização. 
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1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. REVISÃO DE TELHADOS 

 

Serão revisados e reformados o telhado dos PSF’s/UBS’s. O madeiramento deverá ser 

executado obedecendo à norma brasileira NBR-7190 da ABNT. Deverá ser utilizados 

andaimes tipo "Fachadeiros”, que deverão ser montados para as realizações dos serviços 

externos. Deverão ser construídas plataformas em áreas que apresentem 

desnivelamentos de pisos para possibilitar uma perfeita armação dos andaimes e suportes 

de madeira nas fachadas principais dos imóveis, que permitam o ancoramento dos 

andaimes. Não será permitida a utilização das paredes externas e internas como apoio, 

escoramento ou quaisquer outros serviços que impliquem na remoção ou dano, mesmo 

que temporário, nas paredes, rebocos e pinturas restauradas. Nas áreas, da retirada de 

telhas, deverá ser montada uma cobertura provisória sobre a cobertura existente, com a 

utilização de telhas de cimento amianto, lonas plásticas ou outro material removível 

necessário para proteção do interior do PSF. Toda a madeira para emprego definitivo 

deverá ser bem seca, com umidade inferior a 20%, isenta de branco, caruncho ou broca, e 

sem nós ou fendas que possam comprometer sua resistência, aparência e durabilidade; as 

de emprego provisório para andaimes, tapumes, e escoramento serão de boa resistência, 

com as dimensões necessárias ao fim a que se destinam; já aquelas para uso estrutural 

será obrigatoriamente “de lei”, tipo Angelim, Gonçalo Alves, Maçaranduba, Pau D’arco e 

Vinhático. Todas as superfícies das madeiras serão imunizadas contra insetos xilófagos e 

deverão ser previamente limpas, escovadas e raspadas, para remover qualquer vestígio de 

sujeira, poeira ou outras substâncias. As superfícies do madeiramento só poderão ser 

imunizadas quando perfeitamente secas. Cada demão de aplicação só poderá ser aplicada 

quando a precedente estiver perfeitamente seca. As aplicações serão feitas em três 
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demãos, no mínimo, por pincelamento, aspersão, injeção ou imersão, conforme cada caso 

exija, segundo orientação da FISCALIZAÇÃO. Deverão ser adotados cuidados especiais, 

com a finalidade de evitar respingos ou qualquer outro tipo de dano às superfícies ou 

materiais próximos às peças ou áreas que recebem imunização. Todos os trabalhos de 

manuseio, preparo e aplicação dos produtos deverão ser efetuados com a indispensável 

cautela indicada pelas Normas Técnicas e pelos fabricantes, devendo os operários usar 

máscaras, luvas, etc., e haver ventilação forçada em recintos fechados quando da 

aplicação dos produtos. 

 

2 – INFRAESTRUTURA 

 

LOCAÇÃO DO MURO: Após proceder a locação planialtimétrica do muro – marcação dos 

alinhamentos e cotas de nível - a contratada comunicará à fiscalização, que procederá às 

verificações e aferições que julgar necessárias. Estas verificações, no entanto, não isentam 

a contratada de responsabilidades futuras no caso de eventual erro de locação acarretar 

em algum dano posterior. A ocorrência de erro na locação do muro projetado obrigará a 

contratada a proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, às modificações, 

demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização, ficando, 

além disso, sujeita a outras sanções e penalidades previstas no contrato. 

 

ESCAVAÇÃO DE VALAS: Para serviços específicos (sapatas e vigas baldrame), haverá a 

necessidade de se realizar escavação manual em solo, em profundidade não superior a 

1,5m. Para fins desse serviço, a profundidade é entendida como a distância vertical entre 

o fundo da escavação e o nível do terreno a partir do qual se começou a escavar 

manualmente. 
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LASTRO DE BRITA: Deverá ser executado lastro de brita (nº 1 ou nº 2), espessura de 3cm, 

em todo perímetro das vigas de baldrame. 

 

CONCRETO DAS SAPATAS, PILARES E VIGAS, FÔRMAS E AÇO: A estrutura de concreto 

armado será executada in loco, devendo observar as especificações contidas no projeto e 

seguindo as normas da ABNT. Para as sapatas, pilares e vigas, deverá ser utilizado 

concreto com resistência característica a compressão (Fck) de no mínimo 25 MPa, Slump 

10+-2, usinado e bombeado, com aditivo impermeabilizante. Todas as concretagens dos 

elementos estruturais somente poderão ser executadas mediante vistoria e autorização 

da fiscalização da obra. Não poderão ser realizadas alterações na estrutura sem prévia 

autorização da fiscalização da obra. Em relação a concretagem, a mesma só poderá ser 

feita em horários com temperatura abaixo de 30º (preferencialmente no início da manhã) 

e não poderá ser executada em dias chuvosos. Antes da concretagem, todas as fôrmas 

deverão ser umedecidas A cura do concreto, utilizado para confecção do muro, deverá ser 

feita com molhagem constante (no mínimo 3 vezes ao dia) dos elementos, durante 05 dias 

seguidos. O adensamento será obtido por vibradores de imersão ou por vibradores de 

forma e o equipamento a ser utilizado terá dimensão compatível com a posição e 

tamanho da peça a ser concretada. A vibração será executada de modo a impedir as falhas 

de concretagem e evitar a segregação da nata de cimento. O aço, a ser utilizado, deverá 

possuir características em relação a seção, conforme o projeto em anexo. Para o aço CA50 

é obrigatório ter resistência ao escoamento (Fyk) igual ou superior a 500 MPa e para o aço 

CA60 é obrigatório ter resistência ao escoamento (Fyk) igual ou superior a 600 MPa. Estão 

inclusos no orçamento o dobramento, transporte e colocação de armaduras, serviços e 

materiais secundários como arame, espaçadores e perdas. Deverão ser utilizados 

espaçadores adequados para cada elemento do muro e garantir um cobrimento mínimo 

de 3 cm para todas as sapatas e 2,5 cm para as vigas e pilares. As fôrmas de madeira, a 

serem utilizadas, devem ser de boa qualidade. Para melhoramento no reaproveitamento 
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das fôrmas, é obrigatório o uso de desmoldante. Estão inclusos nesse serviço, 

escoramento, e demais elementos, garantindo a estanqueidade do concreto. Em caso de a 

fôrma “abrir”, o trecho com problemas deverá ser refeito. 

 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO: A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto vazados 

na vertical com dimensões de 14x19x39cm, espessura de 14 cm, sendo assentados sobre 

argamassa de cimento e areia, na proporção de 1:3 em volume. Os blocos devem 

apresentar boa qualidade, estando com o período de cura completo e sem apresentar 

fissuras ou porosidade, além de terem as medidas padrão estabelecidas, com desvio 

máximo de 0,5cm. Devem ser assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com 

tolerância de 0,5cm. 

 

CHAPISCO: Todas as alvenarias e estruturas de concreto deverão receber uma camada de 

chapisco, espessura de 0,5 cm, traço da argamassa de 1:3, cimento e areia e consumo de 

3,6 litros de emulsão polimérica para cada m³ de argamassa. Antes da aplicação desta 

camada, toda a alvenaria e estrutura deverá ser previamente umedecida. 

 

MASSA ÚNICA: Todas as alvenarias e estruturas de concreto deverão receber, 

posteriormente ao chapisco, uma camada de massa única, espessura de 1,5 cm, traço da 

argamassa de 1:4, cimento e areia e consumo de 3,0 litros de Vedareboco para cada m³ de 

argamassa. Antes da aplicação desta camada, toda a alvenaria e estrutura deverá ser 

previamente umedecida. 

 

FUNDO SELADOR E PINTURA: Após finalizada a etapa da massa única, deverá ser aplicado 

02 demãos de selador acrílico, para uniformizar a absorção e selar as superfícies (deverão 

estarem limpas, secas, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor). Para finalizar as 

camadas de revestimento do muro, deverá ser aplicado 02 demãos de tinta acrílica 
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emborrachada na cor branca. Por ser uma tinta acrílica elástica de alta performance. Entre 

intervalos de demãos deverá ser respeitado o prazo mínimo de 06 horas. Antes da 

pintura, deverá ser apresentada a municipalidade a tinta a ser aplicada. 

 

3 – PINTURA 

 

3.1 EM PAREDES  

 

As superfícies a serem pintadas receberão cuidadosa limpeza, eliminando poeiras, corpos 

estranhos e qualquer irregularidade que prejudique o perfeito recobrimento dos planos. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. A eliminação da  

poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de 

pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. Cada demão só poderá 

ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um 

intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificações em contrário, 

devendo ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias (no mínimo duas), até se 

obter a coloração uniforme e o cobrimento desejado. Os serviços de pintura devem ser 

suspensos nos dias chuvosos e de muito vento. Serão adotadas precauções especiais no 

sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas à pintura (vidros, 

fechaduras, divisórias, pisos). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 

removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre 

que necessário. As superfícies das paredes externas receberão pintura de tinta acrílica 

com acabamento acetinado, já as internas receberão tinta PVA, seguindo rigorosamente 

as recomendações de preparação de superfície, imprimação, aplicação e dosagens 

expressas pelo fabricante. Precede aos serviços de pintura a aplicação de selador de 

acordo com o tipo de tinta utilizada e as recomendações dos fabricantes. Nenhuma 
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superfície, passível de revestimento com tinta, ficará sem a correta proteção com a 

pintura adequada. 

 

3.2 EM SUPERFICIES DE MADEIRA  

 

A superfície deverá ser lixada. O pó será removido com pano umedecido com aguarrás. 

Após seca, a superfície será novamente lixada, com lixa para madeira e o pó removido. 

Para acabamento fino, deverá ser aplicada massa a óleo, seguida de lixamento e limpeza 

do pó. A tinta a óleo ou esmalte será aplicada deixando-se secar. A tinta utilizada deverá 

ser de 1ª qualidade. Nas aduelas, alisares e folhas das portas, serão aplicados 

emassamento e pintura com esmalte com duas demãos.  

 

3.3 EM SUPERFICIES METÁLICAS 

 

Para superfícies metálicas em bom estado, deverá lixar, limpar com pano umedecido em 

solvente e aplicar esmalte ou tinta á óleo de sua preferência. Para superfícies metálicas 

em mau estado, deverá remover a pintura antiga com lixa ou removedor, limpar com 

pano umedecido em solvente, aplicar primer promotor de aderência, aguardar secagem 

total e aplicar o esmalte ou tinta á óleo com cor padrão do PSF. 

 

4 – FORRO/ESTRUTURA DE MADEIRA 

 

4.1 FORRO  

 

Será instalado forro em placas de gesso em ambientes que haja necessidade de 

readequação e ambientes que não tenha forro e seja necessário tê-lo. Será constituído 
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por placas com dimensões de (0,60x0,60) m, fixados com arame. Para o acabamento 

periférico deverá ser utilizado roda-forro em gesso.  

 

5 – ESQUADRIAS E PORTAS 

 

5.1 REMOÇÃO DE PORTAS E JANELAS 

 

Deverão ser removidos as portas e janelas onde houver necessidade e a fiscalização 

informar as esquadrias que deverão ser retiradas. 

 

5.2 ESQUADRIAS, PORTAS, VIDROS E GRADES 

 

Serão fornecidas e assentadas conforme especificações técnicas de tamanho, material e 

quantidade de acordo com a PPU. 

 

6 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os 

condutores e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados 

às estruturas de suporte e aos respectivos acessórios, formando um conjunto mecânico e 

eletricamente satisfatório e de boa aparência. Todo equipamento será afixado 

firmemente no local em que deve ser instalado, prevendo-se meios de fixação ou 

suspensão condizentes com a natureza do equipamento considerado. Os condutores 

deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis com 

sua resistência ou com a do isolamento executado. Nas deflexões, os condutores serão 

curvados segundo raios iguais ou maiores do que os mínimos admitidos para o seu tipo. As 

emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurarem 
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resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito, bem como a permanente 

interligação por meio de conectores apropriados. As emendas serão sempre efetuadas em 

caixas de passagens com dimensões apropriadas. O isolamento das emendas e derivações 

deverá ter características, no mínimo, equivalentes às dos condutores usados. Os 

condutores de proteção ou de ligação a terra deverão ser presos aos equipamentos por 

meios mecânicos, tais como braçadeiras, orelhas, conectores que assegurem contato 

elétrico perfeito e permanente, não devendo ser usados dispositivos que dependam do 

uso de solda a estanho. Os condutores de proteção ou de ligação à terra deverão ser 

ligados ao condutor de proteção geral existente no prédio com exceção dos condutores 

que protegerão equipamentos especiais, estes deverão ter uma rede de aterramento 

própria. Os espelhos dos interruptores e tomadas deverão ser de 1ª qualidade. Os 

circuitos que deverão ser distribuídos através de sistemas de conduletes e petroletes, de 

acordo com sua capacidade. As caixas devem ser empregadas em todos os pontos de 

entrada e saída dos condutores na canalização, em todos os pontos de emendas ou 

derivações de condutores, e em todos os pontos de instalação de aparelhos e dispositivos.  

 

7 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 

As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com as normas da ABNT 

pertinentes. Nos casos em que as canalizações devam ser fixadas em lajes, pilares e 

paredes, os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes de fixação serão 

determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. Para as 

furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos estruturais devem ser tomados os 

cuidados necessários para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de 

recalques, e para que fique assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. As 

canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo 

apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento. As tubulações, antes de 
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eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento por argamassa, devem ser 

lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de pressão 

interna. De um modo geral, todas as instalações serão convenientemente verificadas pela 

fiscalização, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento. Os 

tubos, de um modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do 

escoamento. As tubulações e conexões utilizadas deverão ser de 1ª qualidade, sendo 

instaladas de acordo com o prescrito pelo fabricante.  

Todos os aparelhos sanitários e respectivos pertences e acessórios serão de 1ª qualidade e 

deverão ser instalados com o maior esmero e restrita observância às recomendações do 

fabricante. O encanador deverá proceder a locação das louças de acordo com os pontos 

de tomada de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma 

tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e 

vazamentos. Após a locação deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças 

deverão ser fixadas, seja através de fixação com argamassa com traço 1:3, seja com a 

utilização de parafusos com buchas. A seguir, deverá ser executado o rejuntamento entre 

a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de cimento branco com ou sem a 

adição de corantes. Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir sua fácil 

limpeza e/ou substituição. Os metais e acessórios deverão ser instalados após a remoção 

de todos os resíduos de argamassa, concreto e outros materiais que porventura estejam 

presentes nas roscas e conexões das tubulações as quais serão conectados os metais 

sanitários. Deverá ser procedida também uma verificação visual quanto a possíveis 

obstruções nas tubulações e remove-las quando for o caso. Nas conexões de água, deverá 

ser utilizada a fita veda rosca. Sua aplicação deverá ser efetuada com um mínimo de duas 

voltas na conexão que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro para 

acoplamento. Nas conexões de esgoto, deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido 

pelo fabricante da peça, visando a estanqueidade da ligação. Os lavatórios serão de louça, 

com coluna, na cor branca. As bacias sanitárias serão de louça com caixa acoplada ou 
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caixa de descarga de acordo com o item a ser substituído, na cor branca, dotados de 

assentos e tampas de PVC na cor branca. Os metais utilizados nos aparelhos sanitários 

deverão ser de 1ª qualidade, devendo ser instalados de acordo com as recomendações 

dos fabricantes. 

 

8 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

 

8.1 ALVENARIA DE BLOCO: 

Serão de vedação em blocos cerâmicos furados com dimensões de (9x14x19) cm com 

espessura aproximada de 9 cm com argamassa. O assentamento será iniciado pelos 

cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outros componentes e elementos da 

edificação. Após o levantamento dos cantos, será utilizada uma linha entre eles, fiada por 

fiada, para que o prumo e a horizontalidade sejam garantidos. A partir de, 

aproximadamente 1,50m de altura, deverá ser providenciado um sistema de cavaletes 

com andaimes, para que o pedreiro possa trabalhar de forma adequada. As fiadas deverão 

ser individualmente niveladas e aprumadas, com a utilização do nível de bolha e prumo. A 

amarração das alvenarias deverá ser feita em todas as fiadas, de forma a se obter um 

perfeito engastamento. Os serviços serão medidos pela área de alvenaria executada em 

metros quadrados. 

 

8.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES: 

Deverá seguir especificações da NB-279 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os 

revestimentos devem apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, 

alinhados e nivelados, as arestas devem ser vivas e os cantos perfeitos. 
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8.3 CHAPISCO  

Trata-se da camada de argamassa, constituída de cimento, areia grossa, água e, 

eventualmente aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior 

aderência entre a base e a camada de revestimento. A argamassa será utilizada no traço 

1:3, com espessura de 5 mm, devendo ser aplicada sobre qualquer base a ser revestida. 

Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, 

eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a 

aderência.  

 

8.4 MASSA ÚNICA  

A massa única só será iniciada após a completa pega da argamassa das alvenarias e 

chapisco e após embutidas todas as canalizações e instalações que por ela seja necessária 

passar. Deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies que deverão apresentar 

paramento áspero para fácil aderência. A espessura da massa única não deverá 

ultrapassar a medida de 20 mm. Nas paredes internas e externas, será utilizada massa 

única no traço 1:3. 

 

8.5 REVESTIMENTO CERÂMICO  

Deverão ser de 1ª qualidade, PEI IV e com dimensões e cores adequadas ao piso já  

existente, para o caso de PSF’s que serão feitas reparos. Para pisos novos, a cerâmica terá 

dimensões de 30x30 cm. Serão aplicadas nas paredes e pisos de banheiros, copas e etc. As 

peças cerâmicas deverão apresentar arestas bem definidas e esmalte resistente. Não 

deverão apresentar deformações, empenamentos, escamas, rachaduras, fendas, trincas, 

bolhas ou lascas. O assentamento será procedido com o emprego de argamassa de alta 

adesividade (cimento colante). Deverá ser adicionada água a esta argamassa conforme 

instruções do fabricante, até obter-se a consistência pastosa. Inicialmente, espalha-se a 

argamassa de assentamento com a desempenadeira de aço. Depois, deve-se formar os 
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cordões com o lado dentado da desempenadeira. Em seguida, demarca-se o gabarito para 

o assentamento das peças.  

Assentam-se, inicialmente, as peças da primeira faixa horizontal e da primeira vertical. Em 

seguida, complementa-se a área definida entre estas faixas. 

As espessuras regulares das juntas serão garantidas através de espaçadores apropriados e 

indicados pelo fabricante da cerâmica. Decorridos 5 dias de assentamento, será iniciado o 

rejuntamento com o espalhamento da massa e posterior retirada do excesso com pano 

úmido ou esponja.  

 

8.6 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL 

DESCRIÇÃO: Execução de parede de gesso acartonado, drywall para vedação com 

isolamento acústico em lã mineral em todas divisórias, sistema Placostil, espessura total 

da parede = 115mm, fabricante Placo ou equivalente técnico.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: As paredes de gesso acartonado deverão ser 

instaladas abaixo do forro conforme indicado no projeto arquitetônico para garantir a 

planta livre em futuras modificações de funcionamento das salas. As divisórias serão 

estruturadas com perfis metálicos fixados no piso, pilares e paredes, com espessura de 

90mm com estrutura guia e montante em perfil de aço galvanizado, chapas de 12,5 mm, 

conforme indicação do fabricante, fitada e emassada em todas as faces.  

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro 

quadrado. 

 

9 – PAVIMENTAÇÃO 

 

Todos os pisos a serem utilizados na obra serão sempre de boa qualidade, com primorosa 

execução rigidamente verificada pelo Responsável Técnico da obra, desde a compra, até a 
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aplicação final. Pra pisos cimentados/concretados, o mesmo deve possuir resistência à 

compressão de 25 Mpa. 

 

10 – SERVIÇOS GERAIS 

 

10.1 – LIMPEZA DA OBRA 

A obra será entregue perfeitamente limpa, devendo ser removidos todos os entulhos. 

Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 

endurecida das superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente 

removidos, principalmente nos vidros e ferragens de esquadrias bem como em metais e 

louças sanitárias. Todas as instalações e esquadrias deverão estar em perfeito 

funcionamento. 

 

10.2 – CONCERTINA: A concertina a ser instalada deverá ser em aço galvanizado, 

diâmetro 610mm, espessura da lâmina de no máximo 0,60mm, espirais com alma de 

arame de, no mínimo, 2,76mm e largura da lâmina de, no máximo, 30mm. O sistema é 

formado pela concertina, hastes a cada 1.65m pintadas da cor cinza, e barras superior e 

inferior de aço 4.2mm de diâmetro, pintadas na cor cinza. 

 

10.3 – TOTEM: Deverão ser instalados um totem tipo “principal menor” seguindo as 

especificações de materiais, cores e também dimensões conforme modelos padrão 

contidos no manual do PSF. 
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