
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES 

 

 
O presente Memorial Descritivo tem o objetivo de descrever, os materiais e serviços, com os 

detalhes e informações necessárias a uma boa execução da obra, contendo as metodologias utilizadas 
na elaboração dos estudos e projetos, critérios utilizados e informações. A obra trata-se de uma reforma 
e pintura que será realizada no Centro de Especialidades, localizado na Av. Bandeirantes, esquina com a 
Terezinha Beltrame, sob os Lotes nº 06 e 08, da Quadra nº 28, de propriedade do Município de Campo 
Erê/SC. Tendo em vista que serão executados serviços de troca de janelas, troca de telhas e pintura de 
todas as paredes internas e externas. 

 

 
 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ 

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 



1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A empresa contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, sendo que não 

serão aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem realizados. A Contratada 

deverá efetuar limpeza nas áreas afetadas pela obra, devendo o terreno ser mantido limpo 

durante todo o período de execução da mesma. A locação da obra deverá ser feita diretamente 

no local estando sujeito a conferência pelo fiscal da prefeitura municipal responsável pela 

contratação dos serviços. 

 

2. ESQUADRIAS 

Deverá ser trocada 4 unidades de janelas, sendo 2 na sala de espera, 1 na sala de inalação e 1 

na circulação (ao lado do fosso de luz). As janelas antigas deverão ser removidas, 

posteriormente será instalado um peitoril de granito escuro, e em seguida instalada a nova 

janela de vidro temperado 8mm, vidro transparente, com 4 folhas, sendo 2 fixas e 2 de correr. 

 

 
 

 
 



 
 

3. PINTURA (INTERNA E EXTERNA) 

Primeiramente deverá ser executado o lixamento de toda a edificação, tanto no interior, como 

no exterior. Depois será aplicado uma demãos de fundo selador acrílico para recebimento da 

nova pintura, que será com tinta látex acrílica, duas demãos, que também deverá ser aplicada 

nas paredes externas. Cores serão definidas com a Secretaria de Saúde. 

Todas as portas de madeira também serão pintadas, com tinta esmalte fosco, na cor branca. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

4. COBERTURA 

Será feita a substituição das telhas, na parte onde já existe a platibanda. Será refeito todo o 

ripamento, e a instalação das novas telhas em fibrocimento 6mm, também serão instaladas as 

calhas e rufos, conforme consta em projeto. 

No fosso de luz será feita cobertura com estrutura em aço e telhas translucidas, sobrepostas 

para ventilação, conforme detalhe em projeto. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as normas da 

ABNT e normas gerais. A obra só será liberada após cuidadosa fiscalização e constatação das 

perfeitas condições dos serviços contratados conforme projetos. 

Todas as imperfeições decorrentes da obra deverão ser corrigidas pelos executores sem 

qualquer acréscimo a ser pago. 

 

 

 
Campo Erê, 22 de Janeiro de 2020. 
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