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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Execução de projeto elétrico para reforma e readequação na entrada de energia 

elétrica da E.M.E.F CÍCERO DA SILVA BROGNI. 

Descrição: Contratação de empresa para executar o projeto elétrico conforme memorial 

descritivo e os quantitativos dos materiais para a reforma da entrada de energia com a 

readequação das instalações elétricas da escola.  

Endereço: Rua General Osório, nº 1.560 – B. Santa Luzia - 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 dos serviços. Serve também para dissipar quaisquer 

dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos. 

 Os serviços consistem em executar o projeto elétrico já elaborado, segundo o memorial descritivo 

com os respectivos quantitativos dos materiais.   

 A justificativa para a realização da obra faz-se em função da precariedade da atual entrada de 

energia que se apresenta deficiente para a atual carga de uso na escola. Esses serviços também visam à 

garantia do uso das instalações da escola dentro da normalidade e das condições de segurança, evitando-se 

riscos de sobrecarga e a queda de tensão da rede elétrica que vem danificando aparelhos e equipamentos 

eletrônicos da escola. 

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. 

O licitante participante do certame, ao apresentar o preço, esclarecerá que não teve dúvidas na 

interpretação dos projetos e/ou 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 ao executante um exame detalhado do local, verificando todas as dificuldades dos serviços. 

            Serão da competência da empresa executante as despesas com a demolição e reparos de serviços 

mal executados ou errados por sua culpa. 

 
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 a fim de se 

evitar acidentes. 
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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 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 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 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. 

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

 
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 
 
1. SERVIÇOS INICIAIS 
 
         Os desenhos dos projetos elétricos se complementam com as informações contidas 
neste Memorial e no Memorial Técnico Descritivo específico para a execução da rede elétrica, 
assim o projeto deverá ser executado em conjunto com as informações contidas nestes 
documentos. 
 
         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. 
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 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). 

 
    IMPORTANTE: 
 
  Todos os serviços que envolverem a necessidade de desligamento da rede elétrica por parte da 

concessionária de energia elétrica no Município, visando às adequações, serão de responsabilidade da 

empresa contratada. 

 Da mesma forma, os pedidos e protocolos para que a concessionária faça a ligação da rede pública à 

nova entrada de energia ficarão sob a responsabilidade da empresa contratada devido à nova carga 

considerada na escola. 

 Ao final dos serviços, a empresa deverá apresentar o laudo elétrico para a nova instalação vinculado 

ao diário da obra da execução, que servirá para a emissão do Alvará do PPCI da escola.   

               

     2. EXECUÇÃO DE FUROS EM ALVENARIA E REPAROS  

 

 Para evitar excessiva vibração nas paredes durante a realização dos trabalhos de furação em lajes, 

paredes ou muros para a instalação de tubulação elétrica, deverá ser utilizado equipamento elétrico 

para uso de serra copo, própria para materiais cerâmicos ou de concreto; 

 Todos os serviços especificados deverão ser executados empregando-se materiais de 1ª qualidade, 

mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados; 

 Todos os trabalhos serão executados procedendo-se os devidos acabamentos, regularizando-se as 

faces da alvenaria no contorno das tubulações, a fim de reparar o reboco danificado pela furação;   

 Os reparos serão mediante o uso de massa única com argamassa regular ca-ar 1:5+20%ci; 

 Esses reparos possibilitarão o preparo para a pintura nos vãos; 

 Os arremates serão realizados nas faces coincidentes tanto nas paredes de áreas externas, quanto 

nas paredes internas; 

 Nos locais onde as plaquetas se danificarem por ocasião da instalação das tubulações, serão 

recolocadas novas plaquetas em tonalidade e dimensão similar às existentes para harmonia no 

acabamento; 

 Deverão ser reparadas também eventuais fissuras que surgirem nas alvenarias por ocasião das 

furações, grampeando-se, nesse caso, as gretas com barras de aço CA 60 4,2 mm, recobrindo-se 

com massa única para o acabamento; 

 

3. PINTURA E VEDAÇÃO 

                       

 Após os devidos reparos serão realizados os serviços de pintura nas paredes, vigas ou lajes nos locais 

onde serão realizados os serviços;  

 O acabamento será mediante a aplicação de uma demão de selador acrílico pigmentado e de duas 

demãos de tinta acrílica semibrilho na cor existente, para a harmonia com a pintura atual; 

 As superfícies a serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas e isentas de partículas soltas. 
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4. EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO E FIAÇÃO 
 

 A execução da tubulação será conforme projeto, seguindo o procedimento padrão para instalações 
elétricas e a boa técnica para a sua fixação, mediante o uso de buchas e parafusos e abraçadeiras 
do tipo "D" em material PVC ou inox, conforme descrito no memorial específico dos materiais 
elétricos, em bitolas compatíveis com cada diâmetro da tubulação; 

 A tubulação terá a derivação a partir da caixa para o medidor de energia, a ser instalada no 

alinhamento do passeio; 

 Ao final dos serviços, para o fechamento da porta da caixa de medição deverá ser instalada 

fechadura com cilindro em aço inoxidável e com segredo padrão CEEE;     

 A execução deverá ser de acordo com o RIC-BT – Regulamento das Instalações Consumidoras da 
Concessionária no Município - CEEE; 

 Durante a execução, toda a fiação aparente e derivada de pontos de energia não condizentes com as 
normas e a segurança de rede elétrica será eliminada, estando, ao final, toda a fiação anteriormente 
aparente, no interior das tubulações;   

 As emendas dos cabos deverão ser executadas com solda, além de uso de conectores compatíveis 

com a bitola dos cabos. As soldas e emendas deverão ocorrer segundo preceitos da ABNT – NBR.    

 
5. ENTRADA DA MEDIÇÃO 
 

 Conforme indicado no projeto deverá ser construído o local da entrada de energia dotada de cabine 
de entrada, medição e proteção em alvenaria de tijolos 6 furos meia vez deitado localizada junto ao 
alinhamento no passeio (Figura 1); 

 
Figura 1: Local para a nova medição 

 
 

 O quadro de alvenaria deverá conter a caixa de medição conforme padrão exigido pela 

concessionária; 

 A caixa de medição deverá obedecer ao projeto, devendo ser instalada voltada para o passeio 

público pelo lado interno do alinhamento frontal no passeio da via pública, sendo que esta caixa 

deverá ser confeccionada em madeira de lei com acabamento de fundo e de duas demãos de 

esmalte sintético alto brilho; 
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 Sobre a cabine de medição deverá ser executada uma laje de proteção com malha de aço CA60 4.2 

mm com caimento para o desvio das águas da chuva, contendo "beiral" de cerca de 10 cm para além 

do prumo das faces externas das paredes para evitar acúmulo de água das chuvas; 

 Deverá ser realizado todo o acabamento interno e externo com chapisco, emboço, reboco, requadros, 

com a finalização de pintura de duas demãos de tinta acrílica semi-brilho exterior em tonalidade a 

definir com prévia aplicação de uma demão de selador acrílico para paredes; 

 Deverá ser realizado o perfeito recorte na tela do alinhamento na dimensão da abertura da porta da 

caixa de medição conforme exigência da concessionária para viabilizar os serviços de leitura e 

manutenção. 

       

6. LIMPEZA FINAL 
 

 O material resultante de demolições, remoções e limpezas deverá ser retirado pela contratada e 

descartado em local apropriado; 

 Todos os entulhos provenientes das demolições e do decorrer da obra deverão ser retirados do local 

e transportados em caminhão basculante até o aterro sanitário municipal ou beneficiamento 

especializado e licenciado. 

 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 local, ficando o local em 

perfeitas condições e em 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; 

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

certificados pelo INMETRO; 

 As CAIXAS, tubulações de PVC ou de alumínio e conexões que serão utilizadas deverão ser da 

marca TIGRE, AMANCO, WETZEL ou qualidade similar, atendendo a ABNT NBR 5648/5688; 

 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; 

 Os fios, as tubulações de PVC e disjuntores para a execução da rede elétrica que serão utilizados 

deverão ser fabricados com certificação INMETRO, da marca Wetzel, Tramontina, STECK, SIL, 

TIGRE, Lorenzetti ou similar. 

 Eventuais dúvidas com relação ao projeto elétrico elaborado ou durante a execução, poderão ser 

dirimidas, além da equipe técnica da PMCC, também pelo profissional que elaborou o Projeto 

Elétrico, que poderá dar suporte técnico durante a execução.   

 
DOS SERVIÇOS: 
 

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

proposta; 




