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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra:  Manutenção e impermeabilização da cobertura do CRAS Zona Norte – Parte 

Ampliada. 

Endereço: Rua Honduras, 602  -  B. Zona Norte - Capão da Canoa/RS. 

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução dos serviços de 

manutenção e impermeabilização da cobertura do CRAS Zona Norte (parte ampliada). 

Cabe salientar que estes serviços são necessários devido aos problemas de 

infiltração que vem ocorrendo nos últimos meses, logo após a entrega da obra de 

ampliação, estando no período de garantia pós entrega, porém a empresa não atendeu 

todas as reivindicações das notificações, fato este melhor retratado no memorando 

3787/2019. 

Contudo a manutenção da referida cobertura é de extrema urgência e 

importância, uma vez que constado, conforme podemos observar melhor nas imagens logo 

abaixo, vem ocorrendo significativa infiltração, devido a fissuras generalizadas das telhas 

e descolamento do selante das algerozas, ocasionando inconvenientes transtornos e danos 

ao Patrimônio Público (móveis e cestas básicas que ali são depositadas). Fatos relatados 

inclusive pela coordenadora do local. 
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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. 
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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 fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo mais 

que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles 

definitivos ou temporários. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de 

primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à 

aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver 

explícito o reaproveitamento. 

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. 

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos 

serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo 

desses danos. 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve 

dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes nas 

presentes especificações, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os 

serviços que deverão ser realizados. 

 

A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART ou 

RRT) de responsável técnico pela execução dos serviços. 

 

1 – Manutenção e impermeabilização da cobertura: 

 

 A empresa deverá fazer a limpeza de toda a cobertura e platibandas da parte ampliada do 

CRAS, para posterior pintura, com o emprego de hidro-jato, devendo eliminar todo e 

qualquer vestígio de fungos, pó, graxas ou óleos. 

 Deverá ser confeccionada e instalada capa de alumínio corte 40, sobre a platibanda antiga 

do CRAS, justamente onde se faz o encontro da ampliação com o prédio antigo. 
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 Deverá ser instalada algeroz chapa de alumínio, no volume do reservatório, (cobrindo a 

alvenaria aparente), capa de platibanda no encontro com a parede do prédio vizinho 

(padaria comunitária), e algeroz no encontro da parede com o abrigo do gás da padaria 

comunitária. 
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 Deverá ser feita um reparo em todas as calhas e alegrozas, pois muitas delas apresentam 

descolamento, conforme podemos observar nas imagens acima mencionadas, aplicando 

novo selante de poliuretano externo, afim de garantir a estanqueidade dos elementos. 

 Após a lavagem da cobertura e respectiva secagem, deverá ser realizada pintura de 02 

(duas) demãos com tinta impermeabilizante elastomérica para telhas, criando uma 

película que repele a água, podendo ser das cores branca ou cinza. 

 As platibandas internas e volume do reservatório também deverão ser pintadas, com a 

aplicação de uma demão de selador e duas demãos de tinta acrílica, com o intuito de 

preencher os poros do reboco, formando uma superfície mais impermeável. 

 

2. – Limpeza: 

Compreende na completa coleta e transportes dos entulhos decorrentes da execução dos 

serviços. Assim como a limpeza final da obra. Os materiais deverão ser destinados a 

locais devidamente licenciados para devidos fins. 

 

Dos Complementos: 

 Os serviços devem seguir o memorial descritivo e projetos propostos em anexo. 

A empresa deverá visitar o local e verificar dos serviços a serem executados para 

elaborar sua proposta. 

 A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução 

dos serviços. 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos 

adequados. 
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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. 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem 

reavaliados pelas empresas participantes da licitação. 

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 

O prazo de conclusão desta obra é de 15 dias, a contar da ordem de início. 

 

 

Capão da Canoa, 26 de maio de 2021. 

 

 

Jonatas Luz Dariva 

Eng.º Civil 

CREA/RS 183.797 

 


