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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E OBJETO 

Projeto para reforma do prédio da Farmácia Municipal de Porecatu, 

compreendida por hall de entrada, administração, sanitários, sala de 

espera, atendimento e depósito. Situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 264, 

no município de Porecatu, Paraná, o local é de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Porecatu. 

  

2. FINALIDADE 

Este memorial descritivo tem por finalidade especificar os serviços de 

reforma a serem executados no prédio da farmácia municipal de Porecatu.  

 

3. DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

Trata-se de área térrea edificada em estruturas de concreto e 

alvenaria.  

As estruturas de cobertura são compostas por tesouras de madeira e 

telhas cerâmicas, ambas danificadas pela ação do tempo. As paredes 

existentes são em alvenaria. Os sanitários possuem piso revestido por 

placas cerâmicas também danificadas.  

As instalações hidrossanitárias são abastecidas pela rede de água 

potável do Município. 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços deverão ser executados com rígida obediência às 

normas técnicas da ABNT e demais institutos e associações 

regulamentadoras das atividades técnicas pertinentes.  

Os parâmetros de aceitação e os limites de tolerância são descritos nas 

normas e deverão ser exigidos pelo profissional fiscal da obra, sendo os 

serviços inadequados passíveis de reprovação.  

 

4.1 Entrada 

Será instalado um portão de entrada e construída uma rampa de 

acesso para cadeirantes. 

 

4.2 Hall de Entrada  

        Na área do hall de entrada, será realizado a troca do piso cerâmico. 

Será fechada uma abertura de porta existente entre o hall e a 

administração. Será abertura uma abertura para porta entre o hall e o 

depósito. Será fechada uma abertura para porta entre o hall e a sala de 

atendimento. Será retirada uma janela e instalada uma porta no local, de 

dimensões 2x2,10m. 

 

4.3 Administração 
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O piso cerâmico será substituído por piso epóxi.  

 

4.4 Sanitários   

        Será realizada a reforma completa dos sanitários, com a instalação de 

aparelhos sanitários novos e a implantação de barras de segurança que 

facilitem a utilização do ambiente e aumentem a segurança de seus 

ocupantes.  

As paredes serão revestidas por placas cerâmicas em altura inteira. 

         

4.5 Telhado 

O madeiramento do telhado e as telhas serão removidos e 

substituídos. 

 

 

 

 

Porecatu, 27 de Julho de 2018. 
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