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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
OBRA: SERVIÇOS A EXECUTAR NA UBS JOÃO PAULO II 
LOCAL: RUA DA MATRIZ, ATUAL PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE ÁUREA - RS, 
COM FRENTE PARA A RUA NICOLAU COPÉRNICO.  
 
1 - GENERALIDADES  
 O presente memorial descritivo tem a finalidade de apresentar os diversos serviços, 
procedimentos e materiais que deverão ser empregados nos serviços extras que necessitam ser 
executados na obra de implantação dos serviços complementares na UBS João Paulo II, visando 
orientar as etapas da obra. 
 Todos os serviços, independentemente de especificações e detalhamento, deverão atender as 
normas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, e será exigido o uso de 
equipamentos de segurança individual por todos os funcionários, de acordo com a legislação vigente, 
sendo suas atribuições e fiscalização de responsabilidade da empresa contratada. 
 Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na 
Norma Regulamentadora NR-18. Haverá particular atenção ao cumprimento das exigências de 
proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que ferramentas manuais sejam abandonadas 
sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho. 
  
 COBERTURA EM POLICARBONATO PADRÃO EXISTENTE 
 

  Deverão ser instaladas estruturas metálicas em tubos metálicos no mínimo 30x50mm e=1,5, 
pintadas na cor existente, cobertas com chapas de policarbonato para acesso na  porta dos fundo com o 
objetivo de ligação da UBS nova. Nesta cobertura devera ser instalada calha metálica, toda a cobertura 
devera ficara escondida dentro de uma platibanda metálica para dar um bom acabamento. Devera ser 
feito um caimento conforme norma do fabricante do policarbonato para que a chuva não retorne, 
cobertura esta devera seguir os padrões da existente. 
 

 PORTA EM CHAPA METÁLICA 
 
 Deverá ser instalada uma porta metálica metade chapa metade com janela basculante abrindo 
para fora com giro de 180°. Para isso devera abrir o vão no local indicado pela prefeitura e efetuado o 
recuo da janela existente, requadro do vão que foi aberto para colocação da porta e refeito a pintura 
nos padrões existente. 
 
 PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 
 
 Devera ser executado um piso em paver no local de ligação para isso devera ser feito o aterro 
com as devidas contenções e apos assentado o paver sobre colchão de pó de pedra.  

 SERVIÇOS FINAIS 

 Após o término dos serviços de cada item, o local onde os serviços foram executados deverá 
ser devidamente limpo. 

  
Áurea 31 de outubro de 2016. 


