
MEMORIAL DESCRITIVO – REFORMA FARMÁCIA UNIDADE BÁSICA CIDADE ALTA  

 

OBRA:   Reforma Farmácia e Recepção. 

LOCAL:  Rua Guarani, Cidade Alta – Charrua - RS 

ÁREA:   47,6 m² 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Charrua 

 

  

OBJETIVO 

Este memorial tem por objetivo descrever especificações sobre a 

reforma da Farmácia da Unidade Básica de Saúde, contemplando a troca 

de piso, fechamento de janela, pintura, troca de forro, instalações 

elétricas. As salas serão modificadas, e será contemplado um local 

para depósito dos remédios.  

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Primeiramente deverão ser retirados pisos, janela, portas e forro. 

Os entulhos deverão ser transportados e dispostos em local adequado 

pela empresa contratada. 

 

2. PAVIMENTAÇÃO 

SALAS INDICADAS EM PLANTA (FARMÁCIA, CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO E 

DEPÓSITO DE REMÉDIOS E RECEPÇÃO). 

2.1- Piso porcelanato: nesses locais onde o piso será removido, 

deverá ser colocado piso porcelanato acetinado de boa qualidade, 

dimensões mínimas de 45x45cm. Se necessário deverá ser refeito o 

contrapiso das salas. 



2.2.1- As placas cerâmicas (porcelanato) deverão ser assentadas 

sobre o contrapiso limpo, garantindo que, as mesmas não fiquem 

soltas. 

2.2.2- Deverão ser utilizados espaçadores plásticos em formato de 

cruz para manter distâncias iguais entre as placas. O assentamento 

da cerâmica requer delicadas batidas, feitas repetidas vezes com o 

martelo de borracha. A argamassa a ser utilizado é do tipo AC-III. 

2.2.3- O rejunte deverá ser colocado após no mínimo 3 (três) dias da 

colocação da cerâmica. No preparo do rejunte deverão ser 

rigorosamente seguidas às instruções do fabricante. A massa deve ser 

homogênea e levemente densa, jamais podendo ficar com a consistência 

de pasta líquida. A cor do rejunte será definida pelo proprietário. 

Antes da secagem do rejunte deverá ser feita a remoção do excesso de 

massa e da sujeira superficial com um pano seco. 

 

4.PINTURA 

 Todas as paredes das respectivas salas serão pintadas com tinta 

acrílica. Serão passados duas demãos de massa acrílica nas paredes, 

deverá lixada até que a massa fique lisa e homogênea. Após a massa 

acrílica será passado selador. A tinta será acrílica de boa 

qualidade, semi brilho, duas demãos. 

 

5.FORRO 

5.1- O forro existente em madeira será substituído por forro de PVC 

branco, sem friso.  

 

 

 

 



6.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 Serão refeitas as instalações das salas a serem reformadas, 

seguirão as normas vigentes de instalações elétricas. Serão 

utilizados eletrodutos rígidos. As lâmpadas serão do tipo plafon em 

led, conforme projeto elétrico, irão esperas de ar condicionado nas 

salas da farmácia e atendimento farmacêutico. 

 

 

Charrua, 24 de agosto de 2022. 

 

 

  

                 ____________________________ 

Greice Spadari Kesterke 

    Engenheira Civil Crea RS 158.910 

 

 

 

 


