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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

1. OBJETO. 
 

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, 

condições e procedimentos estabelecidos para a REFORMA PARCIAL DO HOSPITAL DR. JOSÉ 

ATHANÁZIO – SETOR MATERNIDADE E CENTRO OBSTÉTRICO.  

Reforma do setor, com reforma de todos os banheiros, substituição das portas e do piso, 

pintura e criação de áreas de apoio à equipe, bem como instalação de banheira em sala de parto 

humanizado.  

Deve seguir as indicações dos projetos arquitetônico e complementares. Seguir a boa 

prática de engenharia, bem como respeitar as instruções deste memorial e das Normas 

Regulamentadoras, orçamento e cronograma. O presente memorial é baseado no Projeto Básico, 

projetos complementares e novas orientações podem ser acrescidas pela fiscalização, durante o 

processo de execução da obra.  

Todas as etapas da obra devem ser acompanhadas pelo responsável técnico pela 

execução. Deve apresentar relatório acompanhado de fotos de cada etapa da obra. Bem como a 

apresentação dos diários de obra, que devem ser entregues à fiscalização semanalmente. Integra 

o acompanhamento técnico da obra, as reuniões semanais realizadas com a fiscalização, que 

devem ser previamente agendadas.  
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Localização da Obra 

 
 
 

 

 

 

2. SAÚDE E SEGURANÇA  

A Empresa executora deve fornecer todo e qualquer equipamento, treinamento, suporte, 

orientação, e acompanhamento das condições de trabalho. Assegurando que trabalhadores e 

público em geral tenham a segurança garantida em relação a intervenção.  

Devem garantir a menor interferência possível com o fluxo de atividades do hospital. Devem 

ser asseguradas todas as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde em relação a 

prevenção de contágio da Covid-19.  
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3. SERVIÇOS TÉCNICOS E LIBERAÇÕES INICIAIS 

 
 

A contratada deverá providenciar antecipadamente ao início da obra o registro e quitação 

das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) / Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT) de execução da obra perante o CREA-SC/ CAU, para cada especialidade de 

engenharia ou arquitetura envolvida na obra, bem como a manutenção de cópia legível no canteiro 

de obra, para efeitos de fiscalização. A obra não deverá ser iniciada antes da instalação da placa de 

obra conforme modelo padrão do município a ser solicitado ao fiscal de obras. 

 

4. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES 
 

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de testes 

e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes critérios: 

 Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica função 

e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. 

 Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica função, 

mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. 

 Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a 

execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução 

dos serviços e/ou obras. 

 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos 

projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar 

determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada 

à manifestação do Responsável Técnico pela obra. 

 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que 

seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência 

nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

 Qualquer alteração deverá ser precedida de autorização formal do fiscal da obra, e 

deve ser solicitada ao mesmo com antecedência, apresentando ficha de solicitação de 

mudança. (Modelo fornecido pela prefeitura). 
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5. FASES DE OBRAS 
 

 PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA. 

 
Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não 

alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico 

pela obra, e pelo Fiscal Responsável. 

Todo acréscimo, alteração, substituição, supressão, ou qualquer tipo de mudança, deverá 

ser precedido por Ficha de Alteração de Mudança (modelo fornecido pela prefeitura). A não 

observância desse critério pode acarretar na recusa do serviço/etapa, e consequências cabíveis.  

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou 

vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de fôrma como se figurassem 

em ambos. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, 

o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser 

adotada. 

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 

escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, prevalecerão 

as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela obra. 
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4. IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO 

 
 

 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

 
Deverá ser alocada uma placa de identificação da obra, conforme modelo fornecido pela 

Prefeitura Municipal. 
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 TAPUME 

 
 A obra deverá ser vedada por tapume de chapa de chapa metálica, pintada, a fim de isolar 

a obra e proteger os transeuntes que circulam nos locais que terão intervenção. 

 

 

5. DEMOLIÇÕES  
 

As demolições deverão ter as condições de segurança dispostas na NR-18 e demais normas 

aplicáveis. 

As demolições necessárias serão efetuadas segundo recomendações das normas técnicas 

da ABNT pertinentes ao assunto, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de 

forma a se evitarem danos e em conformidade com as indicações constantes em projeto. 

Toda e qualquer demolição só poderá ser iniciada após a liberação por parte da fiscalização. 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado exame e levantamento da  

Edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a 

natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições da edificação. 

Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, serão convenientemente 

removidos para locais adequados. 

Quando for viável, ouvida a fiscalização, o material poderá ser corretamente aproveitado. 

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições serão 

executados pela Construtora, de acordo com as exigências da municipalidade local. Os materiais 

remanescentes das demolições e que possam ser reaproveitados serão transportados pela Construtora, 

desde que não haja outras instruções a respeito, para depósitos indicados pela prefeitura.  

A critério da FISCALIZAÇÃO e obedecendo às prescrições e posturas propostas pela 

municipalidade, poderá ser utilizado, em área contígua à obra, caçambas de recepção e 

acondicionamento de entulhos. Deverá ser verificado se a remoção do material demolido está sendo 

realizada de forma satisfatória, não prejudicando as condições de tráfego das vias utilizadas. 
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6. PAREDES E DIVISÓRIAS 

 
 PAREDES EM GESSO ACARTONADO (DRY-WALL ) 

 
Serão executadas paredes divisórias em gesso acartonado, com placas do tipo RU 

(Resistente à Unidade), com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas. Inclui todo o 

sistema para fixação, painéis, perfis metálicos principais, secundários, cantoneiras perimetrais, 

tirantes com niveladores, e demais componentes que se façam necessários para a instalação do, 

bem como a mão de obra especializada e equipamentos.  

Remunera, ainda, a execução de recortes para instalações, pilares, vigas, ou esquadrias. 

Rejunte entre as placas, execução de juntas de dilatação quando necessário e arremates junto às 

paredes ou anteparos com moldura; lixamento e emassamento para obtenção de superfície lisa e 

uniforme para receber acabamento final em pintura.  

 

7. VERGAS E CONTRA-VERGAS 
 

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este 

último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser dispensado quando da 

ocorrência de vãos menores que 60 cm). 

O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, 

prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, 

recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40 m, a verga 

deverá ser calculada como viga. 

 
8. ACABAMENTOS INTERNOS 

 

 REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES INTERNAS 

 

O revestimento em placas cerâmicas porcelanato, junta de 1mm, assentadas com 

argamassa, cor a SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO E DIRETORIA , será aplicado nas paredes 

do piso até o forro, serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação 

homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência 

suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto, 
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com rejunte em epóxi em cor branca. 

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do desempeno das 

superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de azulejos 

ou de ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo. 

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, 

o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo ou ladrilho. 

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%) e 

corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 2mm. 

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que será 

efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4. A proporção 

desse produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento. 

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com 

equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. Os cortes e furos 

deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento. As cerâmicas 

deverão ser assentadas com argamassa pronta. 

 
 

 MASSA CORRIDA  

 
As superfícies das paredes internas rebocadas e drywall, após a aplicação de tinta seladora, 

receberão acabamento em massa corrida a base látex PVA em duas demãos, devendo as mesmas 

serem lixadas, além de verificado o perfeito nivelamento das superfícies antes da aplicação da tinta. 

 

9. PISOS, E REVESTIMENTOS 

 

 PISO. 

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com caimento para 

os ralos. 

A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um 

acabamento sem depressões ou ondulações. 

 

 

 PORCELANATO. 
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Realizar a colocação do porcelanato de primeira qualidade, com juntas a prumo, 

assentados com argamassa especial para porcelanato. Os revestimentos serão assentados a seco, 

com emprego de argamassa colante industrializada de alta adesividade (cola), sobre as paredes 

rebocadas, ou sobre os azulejos existentes, com argamassa ACIII.  

Os porcelanatos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos 

das instalações, deverão ser feitos com equipamentos apropriados para essa finalidade, sendo 

vedado o processo manual, e não deverão apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de 

corte serão esmerilhadas de forma a obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e 

perfeitas, sem irregularidades perceptíveis.  

O ponto de partida de colocação dos porcelanatos na parede será preferencialmente do 

centro alinhando pelo rejunte ou pela peça ou ainda conforme determinado no detalhe, de modo 

que nos extremos termine com tamanhos iguais, mas maior que a metade da peça.  

Deverão ser observados os valores mínimos recomendados pelo fabricante dos 

porcelanatos para a espessura das juntas, os quais deverão ser adotados, junta recomendada 

mínima de 3mm.  

A argamassa de rejuntamento deverá ser com rejunte epoxi industrializado aplicada 48 

horas após o término do assentamento, a limpeza da superfície deverá ser feita enquanto a 

argamassa estiver fresca.  

 

 MANTA VINÍLICA. 
 

Deverá ser utilizado piso vinílico homogêneo com espessura total de 3mm em manta. Deverá 

ser utilizado revestimento de alta qualidade, fabricado  conforme  as  recomendações da NBR 14.917. 

O piso existente deverá ser removido e executado contrapiso autonivelante a fim de corrigir 

eventuais falhas e desníveis.  

O piso deverá ser instalado de modo a manter a homogeneidade, evitando bolhas, saliências 

ou depressões, o piso deverá ser alisado com uma régua de madeira revestida com carpete e 

posteriormente utilizado rolo compressor de 50Kg, a fim de evitar as bolhas de ar. 

As mantas deverão ser posicionadas de forma a manter uma sobreposição de 3cm sobre a 

borda da manta anterior. A borda sobreposta será cortada com o auxílio do cortador de juntas de 

forma a remover as sobras. 

As emendas entre as mantas deverão ser vedadas com solda a quente. Antes da execução 

da solda a quente e necessário efetuar a fresagem nas emendas das mantas. A fresagem deverá ser 
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no máximo 2/3 da espessura total do produto, a fim de garantir a resistência apropriada e uma boa 

junção do cordão de solda com o produto. A fresagem deverá ser efetuada com o auxílio de fresa 

elétrica a fim de assegurar uma cavidade uniforme de seção circular. Deverá ser aspirado todo o pó 

resultante da fresagem. 

Para a instalação da soldagem deverá ser aguardado no mínimo 12 horas após a instalação 

para iniciar a soldagem, garantindo que o adesivo esteja seco, as juntas devem estar  bem  fechadas, 

tocando as extremidades umas das outras, sem estarem comprimidas  ou  demasiadamente abertas. 

O soldador deve estar a uma temperatura de 470ºC. Deverá ser utilizado soldador elétrico de 

qualidade profissional a fim de manter a temperatura durante o trabalho. 

A solda deverá ser iniciada em uma das extremidades da cavidade a uma velocidade 

constante de 2,0m/min para produtos heterogêneos. A ponteira do soldador deverá estar sempre 

paralela em relação ao piso ou revestimento, garantindo que o cordão se funda efetivamente. 

Aproximadamente 10 minutos após a soldagem, deverá ser aparado o excedente da solda 

com faca meia-lua e a guia de aparar, com um movimento contínuo. Em seguida, com o cordão 

totalmente frio, deverá ser feito o acabamento final usando somente a faca meia-lua. 

Deverão ser executados rodapés curvos, com o auxílio de um suporte curvo ou  aquecimento 

do material com soprador térmico, formando um ângulo de 90º. São finalizados com o arremate de 

rodapé.  

A manta deverá ser colada na parede na altura prevista em projeto utilizando adesivo de duplo 

contato sem toluol. O adesivo de duplo contato sem toluol deve ser passado no verso da manta antes 

da sua aplicação, exatamente na área das bordas que serão usadas para a formação do rodapé. 

Depois de instalar as mantas, espalhe o adesivo de duplo contato na área de colagem da 

parede e por cima do suporte curvo. Aguarde o tack e molde a manta, encaixando a borda na aba 

do arremate de rodapé com o auxílio de uma chave de fenda. O excesso de material deverá ser 

removido iniciando da quina a, pelo menos, 5mm do chão; 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

13 
 

 

 

10. PINTURA 
 

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão 

ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de 

pintura a elas destinadas. 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.  

Após a aplicação, um reboco ou emboço será considerado curado, isto é, em condições de 

receber pintura após um período mínimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal situa-se entre 45 e 90 

dias.  

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova 

e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte.  

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou 

salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando-se o removedor adequado.  

Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, 

rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços 

de pintura. Na aplicação de cada tipo de pintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas 

e empapeladas, para evitar respingos.  

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

convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme 

recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e 

a massa, observar um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com 

recomendações do fabricante. Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Deverão ser 

usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e as embalagens deverão 

ser originais, fechadas, lacradas de fábrica. 

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação particular em 

contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas de base, selador ou fundo próprio em 1 ou 2 demãos, 

ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa 

uniformização de tons e texturas.  

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, 

textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).  

A pintura com esmalte sintético em esquadrias metálicas, tubulações aparentes, etc. será 

executada sobre base anti-corrosiva do tipo especificado para cada material.  

Serão utilizados acabamentos nas paredes em massa corrida com pintura acrílica linha 
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hospitalar e massa corrida com pintura à base de epóxi, conforme indicado em projeto, estando 

asseguradas às condições de resistência da superfície à lavagem e à utilização de desinfetantes, os 

itens em madeira receberão pintura com tinta esmalte base água.  

Antecede à pintura uma amostragem de cores, executada sobre superfície idêntica àquela a ser 

pintada, inclusive com a mesma qualidade de tinta e preparação da base - primer - líquido base, massa, 

anticorrosivo, etc. A empresa executora deverá apresentar catálogo da marca da tinta que pretende 

utilizar para a escolha das cores e realizar TESTE DAS CORES escolhidas ANTES da execução.  

 

11. ESQUADRIAS 

 
 

 VIDRO TEMPERADO 
 

Nas esquadrias especificadas a utilização de vidro temperado, empregar vidro temperado, 

incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto. 

As chapas serão inspecionadas no recebimento quanto à presença de bolhas, fissurações, 

manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serão rejeitadas quando da ocorrência de 

qualquer desses defeitos; poderá ser escolhido o adequado acabamento das bordas (corte limpo, 

filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-á variação dimensional de, no 

máximo 3,0 mm para maior ou para menor. 

Deverão, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a 

chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado. 

 
 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS. 

 

As portas deverão de espessura mínima de 35mm, encabeçadas com requadro de 

fechamento em madeira maciça e acabamento melaminico branco. 

Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, 

tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc. 

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá possuir 

certificação FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovação 

através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização juntamente com a 

medição. 

Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquitetônico deverão ter 

acabamento adequado, com encabeçamento, rebaixo e guarnição de madeira para a fixação dos 
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vidros laminados. 

A ferragem para as portas de abrir deverão ser do tipo roseta, cromado. 

Serão todas em acabamento cromado. As ferragens não poderão receber pintura. 

As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão, para as portas pesadas 

terão arruela intermediária de desgaste. 

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas 

ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes. 

Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, 

principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de fôrma a suportarem 

com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. 

Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às portas e serem fornecidas 

em duas vias. 

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199. 
 
 

 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRAGENS. 
 

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serão em alumínio anodizado natural e 

as portas de alumínio anodizado na cor natural, com locais, características, dimensões, 

revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas). 

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificação - janela (NBR-10821), MB-1226/89. 

Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - penetração de água (NBR- 

6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - resistência à carga 

de vento (NBR-6497). 

O alumínio puro será do tipo H - metalúrgico - e obedecerá ao disposto na P-NB- 167/ABNT 

e na DIN-1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT. 

Os alumínios deverão ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da ABNT 

/ NBR 12609 e NBR 9243 e a anodização será classe A18 (processo de oxidação anódico para 

proporcionar recobrimento de óxido pigmentado com espessura mínima de 18 micras), isento de 

defeitos. No caso de cortes após a anodização dos perfis, as superfícies sem anodização não 

poderão estar visíveis. 

As ligas de alumínio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia química ou 

resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas em total conformidade com os 

especificados nos projetos de arquitetura. 

As serralherias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com liga de 
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alumínio que apresentem as seguintes características: 

 

 - Limite de resistência à tração: 120 a 154 MPa 

 - Limite de escoamento: 63 a 119 MPa 

 - Alongamento (50 mm): 18% a 10% 

 - Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68. 

 
O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado pelas definições 

dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de alumínio que apresentem bom 

aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica. 

A execução será esmerada, evitando-se por todas as fôrmas e meios, emendas nas peças 

e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Terá vedação perfeita contra ventos e chuvas 

sendo que se apresentarem qualquer vazamento será imediatamente corrigido. 

Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, 

perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de laminação com 

acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos. 

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem 

esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas. As esquadrias não 

serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensões. Haverá 

especial cuidado para que as armações não sofram distorções quando aparafusadas aos 

chumbadores. 

As barras e os perfis serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as 

roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, comandos, alças e 

demais acessórios deverão ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, 

suave e silencioso ao conjunto por longo tempo. 

Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os levantamentos e 

medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vãos e 

locais indicados, observando prumo e nível das mesmas, bem como pelo seu perfeito 

funcionamento. 

Todas as esquadrias fornecidas à obra deverão ter embalagem de proteção em papel 

crepe, serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as peças e manuseadas 

com o maior cuidado, uma vez que não serão aceitas esquadrias com arranhões, vestígios de  

pancadas ou pressões etc. A retirada da embalagem de proteção só será efetuada no momento da 

colocação da esquadria. 
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Todas as esquadrias de alumínio (utilizadas nas divisórias dos sanitários) deverão possuir 

trincos para fechamento interno. 

Os guichês de alumínio terão trinco borboleta niquelado cromado. 

As janelas projetantes terão fecho haste de comando projetante – HAS em alumínio 

comprimento 40cm. 

As portas de alumínio terão o seguinte conjunto de fechadura tipo alavanca, em aço 

esp.=1,25, cromada, cilindro C400, chave tipo 2F. 

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199. 
 

 

12. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
 

Os serviços de instalações hidráulicas deverão ser executados de acordo com o que 

prescreve as Normas Brasileiras, e estar em conformidade com as prescrições a seguir. A posição 

das tubulações, peças e acessórios deverão obedecer ao projeto hidráulico. As instalações 

hidráulicas só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento e ligadas 

com a rede pública. A junta na ligação de tubulação deverá ser executada de maneira a garantir 

perfeita estanqueidade.  

Na ligação de tubulação de PVC rígido com metais em geral, deverão ser utilizadas conexões 

com bucha de latão rosqueada e fundida diretamente na peça. Antes de qualquer início de 

revestimento as instalações hidráulicas que vierem ficar nas alvenarias ou concretadas deverão ser 

submetidas a testes de pressão, sem que apresentem qualquer vazamento. O registro de pressão e 

torneiras serão em metal cromado. As ligações das torneiras, engates e aparelhos serão feitas 

utilizando-se conexões azuis com bucha de latão. O diâmetro das tubulações deverá respeitar o 

projeto hidráulico. 

Para a execução de instalações hidrossanitárias deverão ser executados rasgos nos pisos e 

paredes para a passagem das tubulações de agua e esgoto. 

Alguns dos banheiros que serão reformados apresentam sinais de infiltração, os pontos 

causadores devem ser identificados e devidamente corrigidos anteriormente a fase de revestimentos.  

O abastecimento de água potável é realizado em canos de PVC, passando pelo hidrômetro, 

chegando até o reservatório de fibra de vidro e distribuído até as salas da edificação através de canos 

de PVC em bitolas especificadas em projeto hidrossanitário. 

Deve ser instalada banheirade hidromassagem produzidas em acrílico, no quarto PPP. A 
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banheira deve contar com alças de apoio, apoios de cabeça, jatos e mini jatos de água para sistema 

de hidromassagem. Motor de potência mínima de 1CV, entradas de ar (arejadores), tubulações de 

água e ar e bicos de hidromassagem, bica ladrão, ralo de fundo, sistema de segurança de sucção 

(anti cabelo), aquecimento, acabamentos de borda e demais componentes que se façam necessários.  

13. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
 

Os serviços deverão ser executados de acordo com o que prescreve as Normas Brasileiras 

para execução de instalações hidrossanitárias, e em conformidade com as especificações a seguir. 

Todos os tubos correrão embutidos nas alvenarias ou no solo, conforme projeto de arquitetura. O 

caimento das canalizações de esgoto será no mínimo de 1,5% para tubos de 100mm e 2% para tubos 

de 50mm. As cavas abertas no solo para assentamento das canalizações só poderão ser fechadas 

após a verificação das condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis e declividades. 

Para facilidade de desmontagem das canalizações serão colocados uniões ou flanges nos locais 

convenientes. As juntas rosqueadas serão vedadas com fita de teflon. 

 Na execução das tubulações de PVC, as partes soldadas deverão ser limpas com solução 

limpadora própria para este fim. As juntas dos tubos de PVC serão executadas com os devidos 

cuidados para se evitar a penetração de cola no seu interior ou o enrolamento das juntas de borracha, 

quando for o caso. Os tubos de ponta e bolsa deverão ser assentes com as bolsas voltadas para 

montante, isto, no sentido contrário ao escoamento. Durante a construção até a montagem dos 

aparelhos, todas as extremidades livres das canalizações serão vedadas com plugs ou caps, não se 

admitindo o uso de papel ou buchas de madeira.  

As condições de esgoto sanitário foram projetadas de modo a permitir rápido escoamento 

dos dejetos e fáceis desobstruções; vedar a passagem de gases e pequenos animais das 

canalizações para o interior das edificações; não permitir vazamentos, escapamentos de gases e 

formação de depósitos no interior das canalizações; impedir a contaminação e poluição da água 

potável; absorver os esforços provocados pelas variações térmicas a que estão submetidas às 

canalizações. 

Deverão ser respeitados rigorosamente os detalhes do projeto apresentado. Toda a rede 

será em PVC, nas bitolas indicadas em projeto. 

A rede deverá ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e compatível com 

cada diâmetro do tubo empregado. Os esgotos gerados na edificação serão coletados pelos tubos e 

passarão por caixa de gordura, caixas de inspeção e conduzidas a rede pública de esgoto. No ponto 

sanitário deverá conter todos os equipamentos e conexões necessárias para uma perfeita instalação 
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da rede sanitária. 

 

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA, TELEFONIA E SONORIZAÇÃO  
 

Estão previstos novos pontos elétricos na área a reformar que derivarão dos pontos 

existentes no local, incluindo toda a infraestrutura de elétrica baixa tensão dos ambientes internos, 

respeitando a capacidade de carga dos circuitos, e acrescentando novos circuitos ao quadro 

existente.  

As execuções das instalações elétricas deverão  seguir rigorosamente o  projeto, detalhes e 

especificações bem como as normas atinentes ao mesmo (NBR5410) e a concessionária de energia 

elétrica (Celesc). 

Todas as instalações elétricas serão executadas com bom acabamento, com todos os 

condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados 

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

eletricamente satisfatório e de boa aparência. 

A execução das instalações deverá preencher satisfatoriamente as condições de utilização, 

eficiência, durabilidade e segurança. As instalações deverão ser executadas por profissionais 

devidamente habilitados, os quais ficarão responsáveis pelo perfeito funcionamento das mesmas. 

Poderão ser consideradas terminadas, quando entregues em perfeitas condições de funcionamento 

e ligadas à rede de energia. Não deverão ser feitas emendas de condutores dentro dos eletrodutos  

e canaletas, devendo as mesmas serem executadas nas caixas. Nos condutores de secção maior ou 

igual a 10mm2, só serão permitidas emendas e ligações, através de conectores apropriados. 

Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos 

incompatíveis com sua resistência ou com a do isolamento ou a do revestimento. Os fios poderão ser 

ligados diretamente aos bornes por meio de pressão de parafuso. Os condutores correrão por 

eletrodutos embutidos de PVC. As caixas, poderão ser plásticas desde que as “linguetas” de fixação 

dos espelhos sejam metálicos. 

As instalações elétricas serão aceitas depois de testadas e aprovadas pela fiscalização, 

devendo estar concluídos todos os serviços para uso da edificação. 

15. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS. 
 

 Sifão regulável de 1” para ½" bitola

 Sifão simples para pias e cubas
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 Válvula de escoamento cromada com ladrão

 Válvula de descarga cromada, 1 1/2”

 Tubo de ligação para bacia, cromado

 Tubo de ligação cromado flexível

 Torneira de parede para uso geral com arejador

 Torneira de parede (nas cubas), acabamento cromado, bica alta

 Torneira de mesa (nos lavatórios), com fechamento automático com temporizador, cromada

 Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 38 mm, comprimentos: 60cm, 

70cm e 80cm.

 Barra de apoio em “L”, em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 38 mm, comprimento: 

80x80cm. 

 Banco articulável para chuveiro; 

 Barra articulável para sanitário; 

 
 

16. APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 
 

Seguir o projeto hidráulico e detalhes do projeto arquitetônico. 

 
 

 Lavatório pequeno 46x35cm com coluna suspensa, cor branco.

 Bacia sanitária convencional, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedações, conexões de 

entrada e demais acessórios cromados

 Bacia sanitária convencional para pcd, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedações, conexões 

de entrada e demais acessórios cromados

 Chuveiro elétrico, tensão 220V, potência 7.500W,

  Sifão para lavatórios de coluna suspensa:

 Os registros de gaveta serão especificados para cada caso particular, considerada a pressão 

de serviços projetada, conforme indicação dos projetos.

 Dispensador de papel higiênico em rolo, cor branco,

 Dispensador para papel toalha em plástico ABS,

 Saboneteira spray em plástico ABS,

 Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias.

 Anel de vedação para bacias sanitárias
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17. COMPLEMENTOS 
Nos quartos, nos locais indicados, será instalado bate-macas em PVC de alto impacto com 

20cm de altura, na cor a ser indicada pela fiscalização. Devendo ter acabamento adequado e não 

apresentar arestas ou saliências. 

Deve ser instalada placa de inauguração da obra, com os dados solicitados próximo a data 

de inauguração, informados pela fiscalização e administração do hospital.  

18. LIMPEZA DE OBRA 
 

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, etc.) e áreas 

externas, e outros locais que possam ter sido afetados pela obra. 

Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: o uso de detergentes, 

solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo a não causar danos nos 

elementos.  

19. HABITE-SE E “AS BUILT” 
 

Ao final dos serviços, a instituição responsável pela obra deverá requerer junto a Prefeitura 

do referido Município, Habite-se junto ao ISS, a CND – Certidão Negativa de Débitos, e os demais 

documentos necessários para a regularização da obra. Antes da entrega definitiva da obra, deverá 

ser solicitado o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte 

roteiro: 1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços 

resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos 

originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.). 

2º) O “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções 

havidas durante a construção, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas 

Disposições Gerais deste Memorial. 

Deverá ser: 

 fornecido “as built” de todas as instalações executadas (água, esgoto, dados, telefone, 

iluminação, segurança e incêndio, automação e controle, entre outros); 

 testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalações; 

 revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituição, se 

necessário; 

 providenciada a carta de “Habite-se”/Alvara de Funcionamento e os demais certificados das 

Concessionárias locais. 


