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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Reforma Cercado do ESF Parque Antártica. 

Endereço: Bairro Parque Antártica - Capão da Canoa/RS. 

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução da reforma do cercado do ESF Parque 

Antártica, com a utilização de mourões de concreto e tela. Serve também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura 

venham a surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em planta.  

  As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando das medições dos 

serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto. 

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

detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações 

prevalecem sobre os projetos, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços que deverão ser 

realizados. 

Canteiro de Obras: A empresa executora dos serviços 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 serão de responsabilidade da empresa executora, realizados com material 

próprio e sem ônus para o contratante. 

 

Disposições iniciais:  

Os serviços tratam-se da reforma do cercado existente do ESF, que encontra-se em estado deteriorado de conservação, 

conforme podemos observar na imagem abaixo: 
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01 – Serviços Iniciais: 

 Placa de obra: Deverá ser fixada placa de obra padrão do município com área mínima de 2,50 m² com todas as 

informações da obra e contrato em local de boa visibilidade, durante todo o período de execução. 

Demolições: Deverá ser demolido todo o cercado existente, com a retirada dos portões, telas, mourões e viga baldrame 

existente. 

 

02 – Novo Cercado: 

A empresa deverá executar um novo cercado de tela com mourão em concreto de 12x12x250cm, distanciados no 

máximo a cada 3,00m, conforme modelo abaixo. 

Este deverá ser chumbado no solo com concreto, formando uma espécie de sapata. 

Deverão ser executadas 04 micro-estacas, engastadas na viga de baldrame, para evitar o tombamento do cercado. 

Deve ser executado uma nova viga baldrame de seção 15x30cm, em concreto armado 25Mpa, com 4 barras 

longitudinais de aço diâmetro 8mm e estribos 5mm a cada 20cm. 

O fundo da vala deverá receber um lastro de brita de 5 cm antes da concretagem da viga. 

Os cantos e cabeceiras de portões devem possuir mourões de contraventamento a 45º.  

A tela a ser utilizada será galvanizada 2” em fio 12 BWG (tipo alambrado) revestida em PVC verde de 1,80 m de 

altura, fixada com três linhas de esticadores e arame liso. 

 

- Modelo do cercado a ser realizado - 
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03 – Portões: 

Os portões deverão ser de quadro em tubo galvanizado de 2,5” com ferragem completa para seu perfeito 

funcionamento, incluindo: tela, trincos/fechos, trilho de alumínio e viga rebaixada em concreto armado de 15x30 cm, podendo 

ser conforme os modelos abaixo: 

 

 

 

- Modelos de portões, incluindo tela, trilho em alumínio e trincos/fechos - 
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04 – Pintura: 

As estruturas de concreto deverão ser pintadas com uma demão de selador e duas demãos de tinta acrílica semi-brilho, 

ates da aplicação das telas. 

Os portões receberão uma demão de fundo nivelador e duas demãos pintura esmalte. 

 

05 – Serviços Finais: 

Todo material de entulho resultante da limpeza final da obra e decorrente da demolição, deverão ser removidas e 

destinas a um local legalmente licenciado para o devido fim. 

 

Dos Serviços: 

 Os serviços devem seguir o memorial descritivo e projetos propostos em anexo. 

A empresa deverá visitar o local e verificar dos serviços a serem executados para elaborar sua proposta. 

A empresa deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de responsável técnico pela execução dos 

serviços e outros. 

 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. 

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

participantes da licitação. 

A obra será entregue perfeitamente limpa. 

O prazo de conclusão desta obra é de 60 dias, a contar da ordem de início. 

 

Capão da Canoa, 12 de julho de 2018. 

 

 

 

Jonatas Luz Dariva 

Eng.º Civil 

CREA/RS 183.97 


