
 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
AMPLIAÇÃO DE COBERTURA 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

(UPA 24H) 
Coordenadas Geográficas: 

Latitude: 20° 56' 21,98" S  

Longitude: 54° 58' 09,95" O 

Área total: 215,00m² 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 O presente memorial descritivo trata da ampliação da cobertura da urgência e emergência da 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24H) com área de 178,94m², e da cobertura de acesso da UPA ao 

CAF, com área de 36,06m².  Esta obra está localizada a Rua Ponta Porã, esquina com Avenida Antero 

Lemes da Silva, nº565, Bairro Centro, nesta cidade.  A obra tem área total de 215,00m² (duzentos quinze 

metros quadrados). 

   

Características Construtivas: 

 

1.0 - COBERTURA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Serviços Preliminares:  

Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas. 

 

Cobertura: 

Estrutura metálica com inclinação de 10 % para a cobertura, com fechamento de telha/chapa 

metálica com altura de 1,20m. Telhado no formato de duas águas; 

A cobertura será executada em estrutura metálica, com vigas em perfil metálico no comprimento 

da cobertura, pilares, tesouras e trama metálica, conforme projeto arquitetônico. 

Em toda a platibanda será instalado calhas e rufos. 

Descidas e condutores de águas pluviais deverão ser instaladas conforme projeto arquitetônico. 

 

 

2.0 - PASSARELA DE COBERTURA ACESSO DA UPA AO CAF 

 

Deverá ser executada em estrutura metálica, com cobertura de telhas de aço 5mm. Os pilares serão 

de 3 metros fixados em uma broca de 30 cm de profundidade.  Esta passarela deverá possuir platibanda de 

40 cm também em telhas de aço 5mm. Os tubos de descida de água deverão ser de Ø 50 mm fixados nos 

pilar. Todo detalhamento encontra-se em projeto.  

 

3.0 - LIMPEZA FINAL 

 

A edificação deverá ser entregue completamente limpa, devendo qualquer vestígio de tinta ou 

argamassa desaparecer, deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem 



substituídos. Tudo quanto se refere aos metais, etc.; deverão ficar polidos sem arranhões ou falhas na 

cromagem, sob pena de serem substituídos.  

Toda e qualquer alteração de serviço deverá ser comunicada e previamente aprovada por escrito, pelo 

setor técnico de fiscalização da prefeitura. 

Todos os serviços de manutenção deverão estar descritos detalhadamente em diário de obra, 

conforme forem executados.  

A obra deverá ser entregue limpa e desimpedida de entulhos. 

 

 

 

 

Sidrolândia-MS, 21 de setembro de 2020. 
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