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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: REFORMA DO CANIL MUNICIPAL 

Descrição: Reforma de salas e do Gatil.   

Endereço: Rua 63, esquina com a Av. Luiz Alves Pereira -  Bairro Parque Antártica -  

Capão da Canoa 

 

 O presente Memorial tem por finalidade orientar a execução dos serviços, fixando os 

métodos construtivos a serem empregados para a execução.  

 
 Os serviços envolverão a execução de obra conforme projeto para atender a demanda 
solicitada pertinente a reforma de algumas salas,do gatil, e reposição de esquadrias, ao que 
Considerar-se-á, para efeito de execução, todos os materiais e a mão-de-obra necessária para 
a execução dos serviços.  
 As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em 
aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao executante a responsabilidade pelo 
orçamento proposto. 
 

LOCAL DA OBRA 
 

A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do material 
necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do 
local das obras e dos serviços. Todos os serviços necessários, que exigem o uso de energia 
elétrica e de água, e outros, necessários para realizar as obras e/ou serviços, serão de 
responsabilidade da empresa executora e realizados com material próprio. 

 
O local onde estiver sendo executados os serviços deverá estar perfeitamente isolado 

a fim de se evitar acidentes. 
 
 

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. 

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 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 
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substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que 
seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

O licitante participante do certame, ao apresentar o preço, esclarecerá que não teve 
dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das 
especificações apresentadas, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e 
confirmar todos os serviços que deverão ser realizados. 

Caberá à executante um exame detalhado do local dos serviços, verificando todas as 
dificuldades dos serviços. 

Serão de competência da empresa executante as despesas com a demolição e reparos 
de serviços mal executados ou errados por sua culpa. 

A seguir será descrito, de forma simplificada, o modo de execução para a realização 
dos serviços. 
 
 
DOS SERVIÇOS: 

 
SERVIÇOS INICIAIS: Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as 
especificações descritas a seguir, e havendo necessidade de alguma alteração, as 
mesmas deverão ser aprovadas pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Meio 
Ambiente e Planejamento da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. 
 

 Nenhum serviço poderá ser iniciado antes da empresa obter a Ordem de Início de 
Serviço, fornecida pela FISCALIZAÇÃO deste município; 

 A Ordem de Início de Serviço somente será fornecida após o atendimento dos 
requisitos abaixo: 

 A empresa deverá instalar a placa da empresa com área mínima de 2,00 m² e com o 
nome do responsável técnico da mesma. Deverá ser confeccionada em chapa metálica 
a fim de resistir às intempéries durante todo período da obra, devendo ser pintada 
obedecendo à proporcionalidade do modelo. A placa deverá ser instalada em posição 
de destaque no local dos serviços, devendo a sua localização ser previamente 
aprovada pela FISCALIZAÇÃO. A placa deverá ser afixada no início das obras, sendo 
que o modelo da mesma será fornecido pelo Departamento de Engenharia. 

 Apresentação de ART ou RRT de execução dos serviços paga e assinada pelo 
responsável técnico da empresa. 

 ART de fiscalização fornecida pela equipe técnica da PMCC.  
 

 
 

1. INSTALAÇÕES DA OBRA:  
 

 As Instalações provisórias de obra Correrão por conta exclusiva da Contratada todas as 
despesas com as instalações provisórias da obra, tais como:  

 Maquinaria, equipamentos e ferramentas.  

 Instalações ou derivações provisórias de água, luz e força. 

 Instalações sanitárias e outras, para operários e demais funcionários, em concordância 
com as exigências oficiais.  

 Despesas Gerais e de Administração local da obra: Correrão igualmente por conta da 
Construtora outras despesas que incidem indiretamente sobre o custo das obras 
 Limpeza: A Construtora procederá periodicamente à limpeza da obra, removendo o 

entulho resultante, tanto no interior da mesma, como no canteiro de serviço, inclusive 
capina. 

 
 

2. DEMOLIÇÕES:  
Á área onde hoje funciona como “solarium” do Gatil, deverá ser totalmente 
demolida. (indicação em planta). 
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3. Reforma do Solarium (GATIL:) 
 

3.1 - INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÕES): 
  
 Conforme NBR 6122/96 a fundação será executada em concreto armado composto de: 

 Viga baldrame em concreto armado 15x30cm (Fck 25 MPa), devidamente 
impermeabilizada em suas 3 faces com hidroasfalto no total de 04 demãos. 

 Duas fiadas de bloco pedra grés dimensões 50x25x12cm, assentadas com argamassa 
CI-AR TRAÇO 1:6. 
 
3.2- SUPRA ESTRUTURA: 

  

  A estrutura será composta por 05 pilares em concreto armado, seção 15x15cm, com  
FCK 25 Mpa. 

 Cinta de amarração em concreto dimensões 20x15cm, em todo perímetro. 
 
 O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em 
obra, quanto necessário, segundo as recomendações de norma. Lançamento do Concreto – O 
concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim desse 
e o início do lançamento, um intervalo de tempo superior a duas horas.  
 
 

3.3-PAREDES E PAINÉIS:  

 ALVENARIA: A mureta será em alvenaria de tijolos 6 furos assentadas com 

argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8. Deverão seguir dimensões e especificações em 
planta. Vedar as partes laterais da cobertura.  
 Os blocos cerâmicos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem 
trincas. As juntas deverão ter no máximo 15mm, permanecendo perfeitamente colocados em 
linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.  
 Na parte já existente da parede que perfaz um dos limites do novo gatil, deverá ser 
fechado o vão onde existe uma tela, conforme imagem abaixo: 
 

 
Vão a ser fechado 

 
 O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em 
obra, quanto necessário, segundo as recomendações de norma. A água destinada ao concreto 
deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica;  
 

 FECHAMENTO DAS LATERAIS DO SOLARIUM 

Deverá ser fixada através de ganchos, esticadores e arame, nos pilares, cinta e 
mureta, devidamente esticada, Tela de arame galvanizado hexagonal, fio 0,56mm 
(24BWG), malha 1/12”, em todo o entorno do Solarium, no vão entre a mureta e a 
cinta de concreto. 
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Modelo da Tela a ser fixada 

 
3.4-COBERTURA: 

Será executada com telhas de fibrocimento 6 mm, assentadas atendendo às 
exigências da especificação do fabricante, sobre estrutura de madeira de eucalipto. O 
madeiramento obedecerá às normas da ABNT, todas as peças da estrutura deverão ser de 
eucalipto de boa qualidade, devidamente aparelhadas, sem apresentar rachaduras, empenos e 
outros defeitos, o madeiramento deverá ainda ser tratado com cupinicida ou outro produto 
similar em duas demãos, e seus encaixes serão executados de modo a se obter um perfeito 
ajuste nas emendas. 

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

incluindo cama de forro e roda-forro, no nível indicado em planta. 
 

 3.5- PAVIMENTAÇÃO E PISOS: 
 Para a execução do piso deve-se respeitar as especificações abaixo:  
Leito de Pedra Brita: deverá ser executado um leito de pedra brita com 5cm de espessura;  
Lastro de Concreto: deverá ser executado um lastro de concreto para contrapiso, com FCK 

20 MPa, na espessura de 5cm com esteira de ferro 4.2mm malha 20x20 cm;  
 -Pisos: piso cerâmico antiderrapante PEI 5, 45x45cm, assentado com argamassa 

colante, incluindo rejuntamento com argamassa industrializada e regularização de base com 
espessura de 2,5cm.  
 O piso deverá ter caimento adequado de forma a permitir escoamento das águas de 
limpeza para os ralos e para a porta; 
 Fazer os arremates necessários e assentar piso cerâmico no corte da parede; 
 O rejuntamento, cuja tonalidade será definida posteriormente, deverá ser 
industrializado, em perfeito alinhamento e espaçamento com o emprego de espaçadores 
plásticos; 
   

3.6- REVESTIMENTOS: 

 Deverá ser aplicado revestimento de chapisco, emboço e reboco conforme 
especificação, na parte externa da mureta. 

 Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 0,5cm. 

  O emboço será executado em argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8, 
sobre o chapisco. 

  Reboco executado em argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:1:3, na 
espessura de 1,5cm. 

 Parte interna da mureta: Fornecer e executar nas paredes, até o nível da alvenaria 
desta, o revestimento cerâmico com as peças nas dimensões 25x35cm, padrão médio 
(Ceusa, Elizabeth) ou similar; 

 O rejuntamento, cuja tonalidade será definida posteriormente, deverá ser 

industrializado, em perfeito alinhamento e espaçamentos com o emprego de 

espaçadores plásticos.  

 Assentar também na parte superior da mureta em todo o perímetro (pingadeira).  

 

3.7-ESQUADRIAS: 

 As esquadrias deverão obedecer rigorosamente o projeto arquitetônico, quanto a sua 
localização, forma de abertura e tamanho. As fechaduras serão de primeira qualidade, de 
marca solidamente consolidada no mercado.  
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 - Janela: será com 2 caixilhos de correr com madeira de cedro e vidro temperado 6 
mm, dimensões conforme planta, e deverá ser fixada junto a ela a mesma tela que fechará o 
perímetro do Solarium.   
As fechaduras, puxadores e todas as ferragens para os vidros serão de alumínio;  
 - Porta interna: A porta interna será de abrir, folha única, em madeira semi-oca de 
cedro, com ferragem. 
Todos os vãos a serem instalados as novas esquadrias deverão passar por requadro com 
argamassa para regularização antes da sua instalação.  
 

3.8-PINTURAS: 

 Externa: A mureta externa e os elementos em concreto deverão receber pintura com 
selador e duas demãos de tinta acrílica semi-brilho, na mesma tonalidade da fachada existente.  
 As portas de madeira, deverão receber pintura em duas demãos de tinta esmalte 
sintético semi-brilho sobre fundo nivelador, na mesma tonalidade das existentes. 

 

  3.9-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS:. 

 Deverá ser instalado conforme projeto, um ralo com grelha de ferro nas dimensões 
15x15cm, com escoamento adequado a caixa coletora. 
 
 4- REFORMA (salas Gatil A e Gatil B) : 
 
GATIL A: 
 
 -Substituir porta (atual tem dimensões de 0,60x2,10m) por uma nova, de abrir, folha 
única, em madeira semi-oca de cedro, com ferragem, de dimensões 0,80x2,10m. Fazer os 
arremates necessários oriundos da abertura do vão; 
 

 
Imagem da porta a ser substituída. 

 
 - As paredes internas deverão receber um apicoamento do revestimento existente para 
a posterior aplicação dos azulejos; 
 
 - Fornecer e executar nas paredes, até o nível do teto destas, o revestimento cerâmico 
com as peças nas dimensões 25x35cm, padrão médio (Ceusa, Elizabeth) ou similar, aplicado, 
em perfeito esquadro, com argamassa colante, através do uso de desempenadeira dentada e 
martelo de borracha;  
 - O rejuntamento, cuja tonalidade será definida posteriormente, deverá ser 
industrializado, em perfeito alinhamento e espaçamentos com o emprego de espaçadores 
plásticos; 
 
 -Deverá ser instalado conforme projeto, um ralo com grelha de ferro nas dimensões 
15x15cm, com escoamento adequado a caixa coletora.(incluir canalização até a mesma). 
 
 - Assentar sobre superfície previamente regularizada, piso cerâmico antiderrapante PEI 
5, 45x45cm, assentado com argamassa colante, incluindo rejuntamento com argamassa 
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industrializada e regularização de base com espessura de 2,5cm.  O piso deverá ter caimento 
adequado de forma a permitir escoamento das águas de limpeza para os ralos e para a porta; 
Fazer os arremates necessários e assentar piso cerâmico no corte da parede; 
 
 - Forro Interno: Deverá ser instalado forro interno em PVC branco, réguas 10 cm, 
incluindo cama de forro e roda-forro, no nível indicado em planta; 
 
 - a Fiação elétrica existente que está aparente deverá ser relocada para cima do forro, 
e deverá ser instalado um soquete de luz plástico no centro da peça, com lâmpada LED cor 
branca INCLUSA. 
 - Instalar um Interruptor tecla simples mais tomada 10A, da Marca Tramontina ou 
similar na cor branca, junto a porta. Fazer instalação embutida na parede, anterior ao 
assentamento dos azulejos. 
 
GATIL B:  
 
 - Abrir vão para receber nova esquadria conforme dimensões em planta. Instalar neste 
vão uma janela com 2 caixilhos de correr com madeira de cedro e vidro temperado 8 mm, 
dimensões conforme planta, e deverá ser fixada junto a ela a mesma tela que fechará o 
perímetro do Solarium. 
 
 - Instalar, uma porta nova, de abrir, folha única, em madeira semi-oca de cedro, com 
ferragem, de dimensões 0,80x2,10m. Fazer os arremates necessários oriundos da abertura do 
vão; 
 - As paredes internas deverão receber um apicoamento do revestimento existente para 
a posterior aplicação dos azulejos; 
 
 - Fornecer e executar nas paredes, até o nível do teto destas, o revestimento cerâmico 
com as peças nas dimensões 25x35cm, padrão médio (Ceusa, Elizabeth) ou similar, aplicado, 
em perfeito esquadro, com argamassa colante, através do uso de desempenadeira dentada e 
martelo de borracha;  
 
 - O rejuntamento, cuja tonalidade será definida posteriormente, deverá ser 
industrializado, em perfeito alinhamento e espaçamentos com o emprego de espaçadores 
plásticos; 
 
 - Assentar sobre superfície previamente regularizada, piso cerâmico antiderrapante PEI 
5, 45x45cm, assentado com argamassa colante, incluindo rejuntamento com argamassa 
industrializada e regularização de base com espessura de 2,5cm.  O piso deverá ter caimento 
adequado de forma a permitir escoamento das águas de limpeza para os ralos e para a porta; 
Fazer os arremates necessários e assentar piso cerâmico no corte da parede; 
 
 - Forro Interno: Deverá ser instalado forro interno em PVC branco, réguas 10 cm, 
incluindo cama de forro e roda-forro, no nível indicado em planta; 
 
 - a Fiação elétrica existente que está aparente deverá ser relocada para cima do forro, 
e deverá ser instalado um soquete de luz plástico no centro da peça, com lâmpada LED cor 
branca INCLUSA. 
 - Instalar um Interruptor tecla simples mais tomada 10A, da Marca Tramontina ou 
similar na cor branca, junto a porta. Fazer instalação embutida na parede, anterior ao 
assentamento dos azulejos.  
 
 4.3 Pavimentação de acesso entrada Principal: 
 Deverá ser executado, na entrada do Canil, rampa de acesso em concreto nas 
dimensões 2,50x6,0m, com espessura de 8cm, sobre lastro de brita de espessura de 5cm. 
 
 4.4 Pavimentação das Celas e Circulação: 
 - Assentar sobre superfície previamente regularizada, piso cerâmico antiderrapante PEI 
5, 45x45cm, assentado com argamassa colante, incluindo rejuntamento com argamassa 
industrializada e regularização de base onde for necessário com espessura de 2,5cm.  O piso 
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deverá ter caimento adequado de forma a permitir escoamento das águas de limpeza para os 
ralos e para a porta; 
 -Fazer os arremates necessários e assentar piso cerâmico no corte da parede. 
 

5.SERVIÇOS FINAIS: 

 Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços 
deverá efetuar o transporte de qualquer resíduo de obra responsabilizando-se pela 
limpeza final e durante a obra em toda a área; 

 Ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, envolvendo a limpeza de 
pisos, azulejos, e vidros, deixando-se o local totalmente limpo e sem vestígios de obra 
em toda a área de intervenção, sendo entregue limpa e em perfeito estado; 

 Entulhos, ferramentas e sobras de materiais serão totalmente removidos do terreno, 
ficando o local em perfeitas condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.   
 

- OBSERVAÇÕES: 

 Após a conclusão das obras não poderá haver incidência de ônus para o contratante. 

 Os serviços especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª 
qualidade, mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados; 

 São de competência e responsabilidade da FISCALIZAÇÃO decidir os casos omissos 
nas especificações ou projetos; 

 Todos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, atenderem a 

NBR e certificados pelo INMETRO; 

 As tintas a serem utilizadas deverão ser de 1ª linha.  

 As tubulações de PVC e conexões hidráulicas que serão utilizadas deverão ser da 

marca TIGRE, AMANCO ou qualidade similar; 

  

- DOS SERVIÇOS: 

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

 Os serviços devem seguir o memorial descritivo com o maior rigor, planilha 
orçamentária e projetos; 

 Para a execução dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os preceitos das 
normas da ABNT, a NR 18, NR 25 e demais leis e normas técnicas vigentes referentes 
à segurança do trabalho, através da utilização de equipamentos e procedimentos 
adequados bem como E.P.I.’s; 

 Será de inteira responsabilidade da empresa executora dos serviços a segurança dos 
operários.  

 
- DOS COMPLEMENTOS: 

 A empresa deverá manter o local da obra sinalizado durante todo o período de 
execução dos serviços. 

Mesmo depois de entregue a obra, a empresa será responsável pela garantia dos 
serviços. 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços, serem 
reavaliados pelas empresas participantes do certame licitatório. 

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 
O prazo de conclusão desta obra é de 90 (noventa) dias. 
 
 

Capão da Canoa, 05 de setembro de 2018. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
ISMAEL RODRIGUES DE MATOS – ARQUITETO 
CAU/RS     A-60721-5 
 


