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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Elevação da altura do muro com tela e instalação de telas de proteção e grades no 

bloco de serviço na E.M.E.I. Jardelino Valdemiro Novaski (Vovô Jorde). 

Descrição: Elevação da altura do muro com tela na área da pracinha e instalação de telas de 

proteção e grades no bloco de serviço para fins de proteção e segurança da escola.  

Endereço: Rua 63, Esquina 59 - nº 551 - Parque Antártica - Capão da Canoa/RS.  

 

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 elevação da altura do muro nos fundos da escola, nas imediações da 

pracinha, com o uso de tela do tipo alambrado com revestimento de PVC na cor verde com fios de arame e 

esticadores. A tela será fixada em hastes de aço cantoneira galvanizada a fogo, chumbadas com graute 

estrutural mediante execução de furos nos pilares e na cinta do muro. Também estão previstos os serviços de 

instalação de telas plásticas com moldura na área da cozinha e a instalação de grades de proteção. 

Justificam-se os serviços de instalação de tela a tentativa de se evitar a incidência de insetos na área 
da cozinha e a instalação de grades para fins de proteção no local. 

As grades que serão instaladas serão no modelo com perfis de alumínio com acabamento por pintura 

eletrostática do tipo epóxi para fins de harmonia e de melhor acabamento. 

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. 
 Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao disposto nas normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras, específicas para cada caso. 

 
Local dos serviços:  
 

A empresa executora dos serviços será responsável pelo fornecimento do material necessário à 

implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do local dos serviços.  Todos os 

serviços necessários, que exigem o uso de energia elétrica e água, e outros, necessários para a realização 

dos serviços, serão de responsabilidade da empresa executora e realizados com material próprio. 

O local onde estiverem sendo executados os serviços deverá estar perfeitamente isolado. 

 
Disposições Preliminares: 

Para a 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 de projetos, serão interpretados como fazendo parte 

integrante do projeto. 
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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 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 serão realizados. 

Caberá à executante um exame detalhado do local dos serviços para verificar todas as dificuldades. 

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

 
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 

 
1. PROCEDIMENTOS INICIAIS 

 
         Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações descritas a seguir 
e os projetos, 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: 
 

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

da empresa, sendo que na ART ou RRT emitida deverá constar como contratante dos serviços a 

Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. Não será aceita a apresentação do modelo rascunho 

da ART ou da RRT).  

 
2. ELEVAÇÃO DA ALTURA DO MURO COM TELA 

 Conforme indicado em projeto, deverá ser executada a instalação de tela sobre os pilares do muro 

existente como forma de elevar a altura do muro para fins de segurança da escola na área da 

pracinha com divisa com o Posto de Saúde do bairro (Figura 01); 
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    Figura 01: Local para instalação de tela 

 
 

 Deverão ser fixadas cantoneiras de aço galvanizado a fogo de abas iguais com seção 1.1/4” x 1.1/4” 
e com espessura de 3/16” a cada 3 m aproximadamente; 

 As peças cantoneiras deverão ser galvanizadas a fogo para evitar a corrosão precoce e possibilitar 

maior vida útil das peças metálicas frente ao intemperismo agressivo da região litorânea; 

 As peças deverão penetrar cerca de 15 cm para o interior da extremidade dos pilares de concreto do 
muro, e chumbadas com graute estrutural cujo comprimento da cantoneira acima do muro será de 
1,20 m; 

 Os furos para a fixação das cantoneiras deverão ser executados com serra do tipo copo de 2”; 

 Após a colocação das hastes cantoneiras, as seções dos furos deverão ser preenchidas com graute 

estrutural, a fim de se refazer a seção na extremidade do pilar; 

 Deverá ser executada a regularização para o perfeito nivelamento na parte superior dos pilares; 

 A fim de se utilizar a altura padrão de tela existente no mercado, a tela terá a altura de 1,20 m do tipo 
galvanizada 2" em fio 12 BWG (tipo alambrado) revestida em PVC na cor verde ou cinza, fixada 
também por 2 linhas de esticadores (Figura 02); 

 
    Figura 02: Modelo de tela fixada com cantoneira                  
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 Para o perfeito alinhamento da tela e fixação nas cantoneiras, deverão ser executados pequenos 

cortes nas cantoneiras para a inserção dos fios de esticamento;  

 Juntamente com os serviços previstos deverá ser realizada a repintura nas extremidades dos pilares 

do muro onde os furos serão preenchidos com graute;  

 Nesses locais de chumbamento das hastes deverá ser aplicada uma demão de selador acrílico 

pigmentado previamente à pintura; 

 Para fins de acabamento e harmonia, prevendo a revitalização de toda a face do muro no local de 
intervenção deverão ser aplicadas duas demãos de tinta acrílica semi-brilho na mesma tonalidade 
existente para fins de proteção contra o intemperismo em toda a extensão do muro. 

 
3. INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS  

 Nas janelas da Cozinha, nos locais indicados em projeto, deverão ser colocadas telas em material 
fibra de vidro e poliéster malha 18 x 16, fio 30 na cor cinza ou branca, para a proteção contra insetos, 
e que deverá comportar o fechamento em todo o vão das janelas (Figura 03); 

 
    Figura 03: Modelo de janela na área da cozinha             

 

 A tela será fixada em quadro próprio com perfis de alumínio com seção mínima de 1,00 x 2,00 cm na 
tonalidade branca com acabamento através de pintura eletrostática a pó (epóxi) do fabricante; 

 O quadro será fixado no vão das janelas pelo lado externo do vidro existente através de parafusos 
em aço inoxidável com tamanho aproximado de 4,20 mm x 48 mm e buchas de nylon, compatíveis 
para uso em blocos cerâmicos; 

 Para a fixação, especial cuidado deverá ser dispensado para a distância de furação em relação a 
face externa da parede, para que não fique próxima à extremidade como forma de evitar fissuras, 
quebra ou danos no reboco no contorno dos vãos. 

 
4. INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM MATERIAL ALUMÍNIO 

 
 Considerando que haverá a instalação das telas e das grades nos mesmos vãos, antes da instalação 

deverão ser verificados os conflitos para a instalação simultânea das telas e das grades, devido ao 
espaço disponível até a face da parede; 
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 Nos vãos das mesmas janelas serão instaladas grades em alumínio em todo o vão pelo lado externo 

conforme projeto, com barras de alumínio de bitola 1/2" de seção redonda fixadas no vão a fim de 

garantir a segurança no local;  

 As barras verticais terão espaçamento de 10 cm entre as mesmas (medidas no eixo); 

 Entre a barra inferior e superior do quadro, considerar o uso de 02 (duas) barras horizontais em 

seção tubo quadrado com furos passantes para as 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; 

 As barras de alumínio terão o acabamento através de 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 servirá para inserir os parafusos deverá 

ser tamponado com tampa plástica na cor branca para harmonia do acabamento (Figura 04).  

     
  Figura 04: Modelo de grade em alumínio  

                
 

 Para melhor acabamento nos vãos, deverá ser realizada a pintura interna dos vãos antes da 

instalação e da vedação com silicone na esquadria, considerando que o produto silicone junto à 

alvenaria não possibilita a aderência de pintura; 

 A pintura será realizada após os devidos reparos com massa única nos vãos proveniente de trincas; 

 Para a harmonia de acabamento, a pintura será realizada em todo o contorno do vão onde serão 

instaladas as novas grades em todo o vão;  

 Inicialmente serão aplicadas uma demão de selador acrílico pigmentado sobre o reboco nas partes 

reparadas; 

 Posteriormente serão aplicadas 2 (duas) duas demãos de tinta acrílica semi brilho exterior/interior na 

tonalidade existente, para a harmonia de acabamento com a pintura existente. 

 

5. LIMPEZA FINAL 
 

 A empresa deverá manter o local das obras permanentemente limpo e organizado, com todos os 
materiais e equipamentos necessários à execução da obra depositados em local adequado, facilitando 
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a segurança, o andamento dos serviços e a segurança dos usuários da edificação que abriga a 
escola; 

 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, 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: 
 

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

 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 do fabricante do tipo linha Premium, das marcas 
SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS ou de qualidade similar. 

 
DOS SERVIÇOS: 

 
 A empresa deverá visitar o local e verificar os serviços a serem executados para elaborar sua proposta; 
 Os serviços devem ser realizados considerando o memorial descritivo com o maior rigor, a planilha 

orçamentária e eventuais projetos; 
 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 apropriados. 

 
DOS COMPLEMENTOS: 
 
A empresa deverá manter o local dos serviços sinalizado durante todo o período de execução. 

             A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado, inexistindo manchas de tintas aderidas em 
pisos, paredes ou esquadrias. 

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

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

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 para conclusão desta obra é de no máximo 60 dias. 
 

 
Capão da Canoa, 19 de junho de 2020. 

 
 
 

Rudi Nei Costa dos Santos Jr. 
Eng.° Civil CREA/RS 65.259D 


