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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
OBRA: Recuperação do Reservatório (Pirulito) do Município de 

Capão da Canoa. 
 
LOCAL: Município de Capão da Canoa. 
 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

1. SERVIÇOS INICIAIS 
A empresa deverá instalar a placa da empresa com área mínima de 2,5m2 e com nome do 
responsável técnico da mesma, conforme padrão de obras do Município. 
 
2.  SERVIÇOS NO TELHADO 
Deverá haver o isolamento no local para evitar possíveis acidentes junto a pedestre e veículos 
que trafegam junto ao local; 
A empresa deverá utilizar-se de andaimes tipo "torre" com profissionais qualificados para 
executar serviço em altura; 
Deverá ser retiradas todas telhas francesas, cumeeiras existentes no local e seu madeiramento, 
inclusive beiral e tabeira,  para que posteriormente seja substituídos por peças de igual 
formato e tamanho existente e materiais com qualidade de primeira linha sendo 100% do 
madeiramento tratado. 
A empresa tem a responsabilidade de manter o local da obra permanentemente limpo, não 
deixando que permaneça entulhos e resto de materiais no local. 
                                                          

 
                                                 
                                               Abaixo, imagem atual do telhado. 
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3. ESQUADRIAS E MOLDURAS(MADEIRA) 
A porta deverá ser substituída por completo, com marco e ferragem inclusas, também deverá 
ser refeito o requadro da porta, corrigindo os defeitos do reboco com massa única(argamassa 
regular) incluso preparação e pintura.  
Para evitar infiltração de água interno por baixo da porta, deverá ser instalado uma soleira de 
granito sob viga feita in loco para elevação da mesma. 
 

Abaixo imagens atuais da porta. 

 
 
Deverá ser recolocados vidros transparentes 4mm nas janelas que se encontram faltantes. 
Todas esquadrias e molduras, forro e tabeira, deveram receber preparação, fundo nivelador e 
pintura esmalte brilho da cor a ser definido junto ao setor de engenharia da prefeitura; deverão 
ser substituídas as 02 janelas de ferro que se encontram em péssimas condições devido 
vandalismo e depreciação natural devido o tempo de uso. Segue abaixo exemplo em questão: 
 

  
 
 

As mesmas serão substituídas por janelas tipo Veneziana conforme segue: 
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 4. ALVENARIA EXTERNA 
Deverá ser feito limpeza de toda superfície com jato de alta pressão ar/água. 
Algumas partes da superfície na parte da base, deverá ser refeito o reboco,  acabamento em 
textura e posteriormente pintura acrílica duas demão em toda sua superfície de cor a ser 
definida junto ao setor de engenharia da prefeitura. 
 

Abaixo alguns pontos a serem recuperados na alvenaria. 

 
 

 
 
DOS SERVIÇOS: 
 
 Os serviços devem seguir ao memorial descritivo 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 apresentar planilha de custo dos serviços a serem executados. 
A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de 

execução dos serviços. 
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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 obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado. 
A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos 

serviços executados. 
O prazo para execução dos serviços é de 45 dias. 
 

 
 
 

Capão da Canoa, 22 de Fevereiro de 2021. 
 
 
 

_______________________________ 

                                                     Jonatas Luz Dariva 
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