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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Reforma Parcial da Secretaria de Obras e Sanitários dos Funcionários. 

Endereço: Parque de Máquinas Municipal  

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução da reforma parcial 

da Secretaria de Obras e melhorias nos sanitários. Serve também para dissipar quaisquer dúvidas 

que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo às cotas e 

detalhamentos indicados em planta. 

 

Imagem 01 - Situação do prédio a ser reformado 

Disposições Preliminares 

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas 

especificações. 

Todos os detalhes constantes dos projetos e não mencionados neste memorial descritivo, assim 

como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos projetos, serão interpretados como 

fazendo parte integrante do projeto. 

Nenhuma alteração nos projetos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita sem 

consulta prévia e autorização dos autores do projeto e aprovação da Contratante. 

A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os projetos e 

especificações. 

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a 

execução de quaisquer serviços. 
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A Contratante manterá autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e 

fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que 

estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo mais que 

for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou 

temporários. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem empregados 

nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada 

a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de 

ensaios relativos aos mesmos. 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais 

especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à 

execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer 

membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento 

dos trabalhos. 

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços 

ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses 

danos. 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas 

na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes nas presentes 

especificações, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços que 

deverão ser realizados. 

A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) 

de responsável técnico pela execução dos serviços e outros. 

 

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do 

material necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do 

canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar nas 

condições idênticas às encontradas. Sem ônus ao contratante. 

Todos os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias de energia, 

água, proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros serão de responsabilidade da empresa 

executora, realizados com material próprio e sem ônus para o contratante. 
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Dos serviços: Os serviços constituem basicamente na reforma parcial da Secretaria de 

Obras e melhorias nos sanitários, com a substituição da cobertura de telhas existentes, reforma e 

adequação dos sanitários para PNE, substituição de esquadrias e pintura, conforme descrições a 

seguir: 

 

1 – Serviços iniciais:  

 Placa de obra: A empresa deverá instalar placa de obra com área mínima de 2,50 m². 

Deverá ser confeccionada em chapa metálica a fim de resistir às intempéries durante todo 

período da obra. A placa deverá ser instalada em posição de destaque no local dos serviços. 

O modelo da mesma será fornecido pelo Departamento de Engenharia 

 

2 – Área coberta existente: Deve-se realizar alguns serviços como: 

 Instalação de algeroz na parede lateral da área coberta, afim de evitar as infiltrações entre a 

parede e as telhas.  

 

Imagem 02 – local a ser instalada a algeroz. 

 Realizar reboco em toda a área chapiscada. Mas como a parede já possui pintura, deve-se 

primeiro realizar o apicoamento com martelo do revestimento existente, para possibilitar a 

ancoragem do novo revestimento e realizar novo chapisco, emboço e reboco. Para a 

realização deste serviço deve-se fazer a retirada e reinstalação do aparelho de ar 

condicionado. 

 Também deve-se fazer a substituição de uma coluna de madeira que encontra-se com sua 

base apodrecida, por uma nova peça em madeira de eucalipto seção 15x15cm. 
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 Instalar novas telhas de fibrocimento ondulada 6 mm no madeiramento da área cobertura 

existente e que foram arrancadas por ação dos ventos.  

 

3 – Banheiros:  

3.1 – Demolições: Deve-se realizar as demolições de alvenarias demarcadas em planta e também 

a retirada dos aparelhos sanitários, assim como todo o piso de lajotas cerâmicas dos 

banheiros, incluindo contrapiso, para possibilitar a ligação das novas instalações sanitárias. 

3.2 – Novas paredes: Deve-se realizar novas paredes em alvenaria, nos locais indicados em 

planta. Para isto deve-se: 

 Executar micro estacas nos cantos de amarração das alvenarias; 

 Executar viga baldrame em concreto armado Fck 25 MPa com seção 15x30 cm; 

 Realizar impermeabilização de hidro asfalto com 03 demãos cruzadas nas faces laterais e 

superior; 

 Realizar a elevação de alvenaria em blocos cerâmicos 06 furos, assentados em meia vez 

deitado, para a execução das novas paredes, fazendo as amarrações necessárias. 

3.3 – Instalações hidrossanitárias e equipamentos: 

 As instalações hidrossanitárias deverão ser realizadas todas novas atendendo a necessidade 

de cada ponto. 

 O sistema de tubulações deve-se dotar de coluna de ventilação e caixas sifonadas a fim de 

se evita odores indesejáveis. 

 Deverão ser instaladas bacias sanitárias de louça branca com caixa de descarga plástica de 

sobrepor nos banheiros, sendo que o sanitário PNE deverá ser dotado de bacia sanitária 

com caixa de descarga acoplada de duplo acionamento. 

 Deverão ser instalados mictórios de louça na cor branca e possuir válvula de acionamento 

automático. 
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 Deverão ser instalados registros individuais por cada ambiente, em material metálico de 

marca consolidada no mercado, Meber, Docol ou similar. 

 Tampo de Granito – serão instalados novos tampos em granito (cinza corumbá) com duas 

cubas ovais de louça embutidas. O tampo de granito deverá conter um espelho com 7,00 cm 

de altura do mesmo material, contendo uma borda espelho no contorno com 15 cm, saliente 

1 cm acima do nível superior do tampo para evitar que a água escorra para o piso. O tampo 

deverá ser apoiado com reforço de barra de metal. 

O lavatório do PNE deverá seguir as mesmas especificações. 

 As torneiras das pias deverão ser em metal cromado para lavatório e de uso em bancada. Não 

serão aceitas torneiras em material ABS cromado. As torneiras serão de marca Meber, Docol 

ou similar. 

 Juntamente com as torneiras deverão ser instaladas novos flexíveis em material plástico de 

1/2". 

 As barras de apoio PNE serão em metal cromado com no mínimo 80 cm de comprimento, 

instaladas com parafusos e buchas nos locais indicados em planta no sanitário PNE. 

 Ao final da reforma, serão fixados no sanitário, nas quantidades previstas em planilha, 

papeleiras, saboneteiras de parede para sabonete líquido e toalheiros em ABS para papel 

toalha interfolhas. 

 Na porta PNE deverá ser instalada placa NBR na cor azul em material PVC de espessura 2 

mm indicando “Samitário masculino e feminino acessível”. 

 Na porta de entrada dos sanitários, masculino e feminino, serão instaladas placas em 

material PVC indicando o uso de cada sanitário. 

 No sanitário PNE deve ser instalado também um exaustor elétrico para ventilação. 

 

3.4 – Pisos e revestimentos: Este item trata-se especificamente dos pisos e revestimentos 

referentes aos sanitários a serem reformados conforme segue: 

 Após a etapa de demolição do piso e contrapiso antigo, assim como as novas instalações 

hidrossanitárias estarem concluídas, deve-se realizar um lastro de brita de 5 cm de 

espessura e novo contrapiso de regularização em argamassa de cimento e areia média 

com espessura média de 8 cm. Durante a execução deste contrapiso deve-se umedecer 
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previamente a laje para impedir a perca de umidade da argamassa para a instalação do 

futuro piso cerâmico. 

 A empresa deverá assentar novo piso cerâmico Classe A, PEI 5, dimensões 0,50 x 0,50 cm, 

tonalidade bege, aplicado com argamassa colante, em perfeito esquadro, assentado com o 

uso de desempenadeira dentada e martelo de borracha, e espaçadores conforme orientações 

do fabricante. 

 O rejunte deverá ser industrial na tonalidade bege. 

 O nível final do piso acabado, deve ficar 10 cm acima do piso da varanda, sendo que no 

sanitário PNE deverá ser realizado uma rampa para acesso. 

 Aplicação de chapisco e emboço nas novas paredes para o recebimento do revestimento 

cerâmico de azulejos. 

 As demais paredes internas deverão receber um apicoamento do revestimento acrílico 

para a posterior aplicação dos azulejos. 

 Deve-se fornecer e executar nas paredes dos sanitários, até o nível do teto, revestimento 

cerâmico Classe A, com peças nas dimensões 0,33 x 0,45 m, ou equivalente, da marca 

Eliane, Portobello ou similar, aplicado, em perfeito esquadro, com argamassa colante, 

através do uso de desempenadeira dentada e martelo de borracha; 

 Divisórias de granito: deverão ser instalados nos mictórios divisórias de granito cinza 

corumbá, com espessura mínima de 3 cm, polido em todas as suas faces aparentes. 

Para a fixação das divisórias de granito serão utilizadas cantoneiras e chapas reforçadas em 

aço inoxidável com parafusos sextavados tipo prisioneiro em acabamento cromado, 

conforme imagens abaixo. 

    

Imagem 03 – modelo de cantoneira de fixação das divisórias 
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3.5 – Portas internas: As portas internas dos sanitários serão em madeira semi-oca de cedro com 

ferragem. 

3.6 – Forro Interno: Deverá ser instalado forro interno em PVC branco, réguas 10 cm, nos 

banheiros com pé-direito de 2,70m, incluindo cama de forro e roda-forro. 

 

4 – Cobertura existente a ser reformada: Todo este bloco que está sendo reformado deverá 

ter sua cobertura substituída devido a furos na cobertura existente, telhas trincadas e 

quebradas, assim como neste mesmo serviço deverá se aproveitar para fazer a substituição da 

viga de apoio do telhado que hoje é de madeira e está comprometida, por uma treliça metálica 

conforme modelo já implantado no refeitório. 

 Para a fixação da futura treliça metálica sobre as paredes, uma vez que a mesma é de 

alvenaria, deve-se executar um coxim em concreto armado Fck 25 Mpa dimensões 

mínimas de 100x15x30 cm. 

 Fornecer e instalar nova treliça metálica galvanizada, em perfil U 45x100mm, conforme 

modelo já existente no refeitório, engastada no coxim de concreto a ser executado, em 

todas as salas demarcadas em projeto. 

 

Imagem 04 – padrão de treliça metálica existente 

 As peças metálicas deverão ser pintadas previamente com fundo primer sintético para 

estrutura metálica e pintura esmalte sintético duas demãos. 
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 Deverá ser executada nova cobertura com telhas de fibrocimento do tipo kalheta 8mm, 

fixadas conforme especificações do fabricante, através de parafusos ou ganchos 

galvanizados a fogo 8mm. A fixação deve possuir também os parafusos fixadores de aba. 

 

Imagem 05 – especificações técnicas da telha 

5 – Instalações elétricas: 

Deverá ser refeita toda a rede elétrica, incluindo novos pontos de tomadas e interruptores 

dos banheiros, pontos de luz com plafon plástico e lâmpada fluorescente 36w em todas as 
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peças, conforme a necessidade dos pontos e quantidades previstas em planilha. Assim como 

deverá ser refeita também toda a rede de alimentação, que hoje encontra-se junto a viga de 

madeira existente. 

 

Imagem 06 – Rede elétrica a ser refeita 

 

6 Esquadrias: 

 Deve-se fazer a retirada das esquadrias para posterior substituição, exceto a porta da 

Secretaria de obras e a porta perpendicularmente ao lado, assim como as aberturas do 

refeitório; 

 Assim como a retirada das portas dos sanitários que também serão substituídas por estarem 

danificadas. 

 Todos os vãos a serem instalados as novas esquadrias deverão passar por requadro com 

argamassa para regularização antes da sua instalação. 

 Todas as portas a serem instaladas deverão possuir soleira para o piso externo, assim como 

as janelas deverão possuir pingadeiras, ambos em granito cinza corumbá. 

 Portas internas das cabines dos sanitários: serão em madeira semi-oca com marco e 

alisares em Cedro ou Angelim, e ferragem (dobradiças em metal cromado e fechaduras do 

tipo alavancas) necessária para o perfeito funcionamento do mesmo. 

 Portas: As portas externas, assim como a porta do banho serão maciças em madeira de 

cedro ou angelim, com ferragem. 
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 Janelas: serão com caixilhos de correr em alumínio anodizado e vidro temperado 8 mm 

com grade de alumínio externa, exceto as dos banheiros que deverão ser também em 

alumínio anodizado, porém de maximar com vidro miniboreal 4mm e grade de alumínio 

interna. 

 As esquadrias serão confeccionadas conforme projeto e serão instaladas no modelo de 

correr, em vidro temperado de espessura 8 mm e maximar em vidro miniboreal 4 mm, com 

estrutura em alumínio e acabamento na tonalidade branca por processo de pintura 

eletrostática, sendo que as medidas dos vãos deverão ser conferidas pela empresa 

executante no próprio local; 

 Os perfis em alumínio juntamente com os vidros devem garantir a rigidez da esquadria e 

não haverá persianas instaladas; 

 As partes móveis deverão ser dotadas de mecanismo de fechamento próprio na junção 

central (fechadura), a fim de garantir a perfeita vedação da estrutura através do mecanismo 

de fechamento, que serão os puxadores de alumínio para possibilitar o deslizamento dos 

vidros móveis; 

 As fechaduras, puxadores e todas as ferragens para os vidros serão de alumínio e na 

tonalidade branca; 

 Para a vedação, a fim de evitar a entrada de vento e água da chuva, o contato entre o vidro 

móvel e o vidro fixo deverá possuir filete de feltro para a garantia da estanqueidade. O 

mesmo deverá ser considerado nos demais pontos de contato entre os vidros; 

 Na junção dos dois vidros móveis também deverá existir perfil de alumínio com filete de 

feltro, de modo a garantir a perfeita vedação entre eles; 

 Em todo o contorno da esquadria, no contato com a alvenaria, deverá ser feita a vedação 

com o uso de material vedante, silicone branco, antifungo e antimofo; 

 

 Grades das Janelas: 

 As janelas serão dotadas de grades em alumínio em todo o vão pelo lado externo nas de 

correr e pelo lado interno nas de maxiamar;  

 As barras verticais terão espaçamento de 10 cm entre as mesmas; 

 Entre a barra inferior e superior do quadro, considerar o uso de 01 (uma) barra horizontal no 

eixo em seção tubo quadrado com furos passantes das barras verticais; 

 A grade deve ser colocada de forma que permita a abertura de todas as partes móveis das 

esquadrias, bem como permitir o fácil acesso e manejo de puxadores, fechaduras e demais 

mecanismos, sem interferência; 
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 As barras de alumínio terão o mesmo acabamento da esquadria, pintura eletrostática na 

tonalidade branca, para a harmonia do conjunto; 

 A fixação da grade deverá ocorrer nas quatro faces do vão das janelas; 

 Após a fixação das grades, o furo do quadro da grade que serviu para a inserção dos 

parafusos deverá ser tamponado com tampa plástica na cor branca para harmonia do 

acabamento.  

 

 

Imagem 07: Modelo das janelas de correr em vidro temperado com grade externa em alumínio. 

 

 

Imagem 08: Modelo das janelas de maximar dos banheiros com vidro miniboreal 4 mm e grade 

interna de alumínio. 

 

 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 
Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento 

Av. Paraguassú, 1881 - Capão da Canoa/RS - 95.555-000 
Fone/Fax: (51) 3995-100 – Ramal. 1150 

 

Página 12 de 13 
 

7 – Pintura: 

 A pintura existente deverá passar por processo de raspagem com espátula, para possibilitar 

a nova pintura; 

 As paredes novas deverão receber pintura de selador; 

 Todas as paredes, internas e externas, de todas as salas deverão receber pintura com duas 

demãos de tinta acrílica semi-brilho. 

A pintura deverá ser realizada em faixas, sendo a faixa de baixo até a altura das 

pingadeiras, em uma tonalidade mais escura a ser definida pelo departamento de 

engenharia. 

 As novas portas de madeira, assim como a estrutura de madeira da área externa, deverão 

receber pintura em duas demãos de tinta esmalte sintético semi-brilho sobre fundo 

nivelador. 

 

8 – Piso sala de iluminação: Na sala de iluminação deve ser realizado um novo piso cerâmico, 

sobre o piso existente, a fim de se elevar o nível que hoje encontra-se abaixo do nível externo. 

Portanto deve-se fazer estes serviços respeitando as mesmas especificações do item 3.4, 

atingindo uma cota de nível no mínimo 10 cm acima do nível externo. 

 

9 – Limpeza final: 

 Após o término da obra, a mesma deverá ser entregue perfeitamente limpa, sem ônus ao 

contratante. 

 Todos os materias de entulho e restos de obra, deverão ser destinados à um local 

devidamente licenciado. 

 

Dos Complementos: 

A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução 

dos serviços. 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos 

adequados. 

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente da 

empresa executora dos serviços.  

A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos serviços 

executados. 
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A placa deverá ser afixada no início da obra. O modelo da mesma será fornecido pelo Dep. 

de Engenharia. 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem 

reavaliados pelas empresas participantes da licitação. 

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 

O prazo de conclusão desta obra é de 90 dias. 

 

 

 

Capão da Canoa, 05 de abril de 2018 
 

 

 

 

 

_____________________________                 ____________________ 

Filipe Brehm Marques da Silva     Jonatas Luz Dariva 
Eng. Civil CREA/RS 171.406      Eng. Civil CREA/RS 183.797 


