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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

Obra: Reparos nos sanitários da Secretária da Fazenda no Centro Administrativo. 

Descrição: Contratação para reparos e instalação de acessórios, considerando material e 

mão-de-obra. 

Endereço: Av. Paraguassu, 1881 – B. Centro - Capão da Canoa/RS. 

 

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

construtivos a serem empregados. Serve também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham 

a surgir na interpretação de eventual projeto, prevalecendo as cotas e detalhamentos indicados em planta. 

Os serviços consistem em reparar os sanitários mediante a instalação de acessórios. Para isso, 

serão substituídas portas de divisórias e fechaduras que estão danificadas. Serão fornecidos acessórios 

conforme descrição adiante. 

Considerar-se-á, para efeito de execução, todos os materiais incluindo-se a mão-de-obra 

necessária. 

  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 dos serviços:  

 

A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do material necessário, assim 

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

necessários para realizar os serviços serão de responsabilidade da empresa executora e realizados com 

material próprio, tais como máquinas elétricas e cabos elétricos. 

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 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 eventuais projetos e 
especificações. 

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar a equipe técnica de engenharia, se 
necessário, seguindo 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.  
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A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais 
especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à 
execução dos serviços. 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, 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. 
 
         Todos os serviços deverão ser executados de acordo com eventual projeto e 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. 
 
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 

 
1. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO 
 
SANITÁRIO MASCULINO: 
 

 Serão fornecidas e instaladas 02 (duas) portas de divisória leve com perfis metálicos de 

acabamento em largura aproximada de 70 cm x 210 cm, em tonalidade semelhante às divisórias 

existentes, considerando que a porta atual está danificada (Figura 01); 

 

Figura 01: Detalhe de porta danificada 

 
 

 Instalar nas folhas de porta fechaduras padrão tubular na cor preta, em um total de 02 (duas) 

fechaduras, compatível com os demais acessórios; 
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 Substituir 02 assentos sanitários, instalando-se assentos plásticos duplos almofadados com 

tampa, completo com parafusos na cor branca; 

 
SANITÁRIO FEMININO:  

 

 Será fornecida e instalada 01 (uma) porta de divisória leve com perfis metálicos de acabamento 

em largura aproximada de 70 cm x 210 cm, em tonalidade semelhante às divisórias existentes, 

considerando que a porta está danificada (Figura 02); 

 

Figura 02: Detalhe de porta danificada no sanitário 

 
 

 Instalar na nova folha de porta e em outras 02 portas, fechadura padrão tubular na cor preta, 

compatível com os demais acessórios, totalizando 03 unidades de fechaduras; 

 Substituir 03 assentos sanitários, instalando-se assentos plásticos duplos almofadados com 

tampa, completo com parafusos na cor branca; 

 Substituir um total de 02 (dois) acabamento das válvulas de descarga, instalando-se novos 

acabamentos para válvula de descarga, em tonalidade semelhante ao existente, e compatível com 

a marca da válvula para o perfeito funcionamento. 

 
2. LIMPEZA FINAL 

 

 Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços deverá efetuar 
o transporte dos materiais excedentes, e de qualquer resíduo, responsabilizando-se pela limpeza 
final; 

 Após a conclusão dos serviços, a área de realização dos serviços deverá estar nas condições 
idênticas às encontradas, sem qualquer incidência de ônus para o contratante. 

 
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; 
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 Os materiais a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, similares às marcas 

consagradas como DECA, Docol, MEBER, PAPAIZ. 

 

DOS SERVIÇOS: 
 

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

proposta; 

 Os serviços devem seguir os projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária; 

 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 de utilização de 

equipamentos e procedimentos adequados bem como E.P.I.’s apropriados. 

 

DOS COMPLEMENTOS: 

 

 O local deverá ser entregue limpo e em perfeito estado. Ferramentas e sobras de materiais serão 

totalmente removidos do local, ficando o local em perfeitas condições de funcionamento e segurança.  

Mesmo depois de entregue os serviços, 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 mão-de-obra e encargos. 

O prazo de conclusão desta obra é de 30 dias. 

 

Capão da Canoa, 10 de novembro de 2020. 

 

 

 

Rudi Nei Costa dos Santos Jr. 

Eng.°Civil CREA/RS 65.259D 


